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KOMUNISTŲ “KER 
MOŽIUS” PIŠŠŠ!

Washington. — Valdžios 
i pažiūra, “Raudonas Kęt- 
j vergas”, komunistų ruošta 
■ “bedarbės diena” Kovo 6 d. 
i išėjo tik tuščias piššš.

Nors komunistai turėjo 
' visas progas padaryti šitą 
j dieną didžiausiu savo bur-

DARBAI
[R DARBININKŲ ŽINIOS

Kearny, N. J. — Užside
gus 'aliejiniam laivui ir su- 
sprogus, užmušta trys dar
bininkai.

Salt Lake City, Utah. — 
Kasyklos eksplozijoj 'penki 
darbininkai užmušta ir ke
li sužeista. ■

Kansas City, Mo. — Bu
vo sustreikavę 8,000 buda- 
vojimo amatii darbininkų, 
sulaikyta $20,000,000 buda- 
vonės darbų. Bet streikas 
pasibaigė.

Steubenville, O. — Išti
kus gaisrui kasykloje neto
li Amsterdam, O., žuvo du 
darbininkai, Paul Borkow
ski, 65 m., Jack Pawolsky, 
40 m. Kiti trys sužeista. 
Didėlėmis pastangomis ki
tų darbininkų, 86 angliaka
siai iš tos kasyklos išgelbė
ta sveiki.

Remia Lewis. Scranton, 
Pa. — Suvirs 200 delegatų 
kietos anglies kasyklų dar
bininkų išvyko j United 
Mine Workers unijos kon
venciją Indianapolis, Ind., 
pasiryžę remti dabartini 
unijos prezidentą John L. 
Lewis. Komunistai deda 
pastangas ji išversti.

Charleroi, Belgija. — Iš
tikus sprogimui angliaka- 
sykloje, užmušta- dešimts 
darbininkų.

Rumanijoj, netoli Buzeu, 
ištikus gaisrui prie aliejaus 
šaltinio, apdeginti ir mirė 
šeši darbininkai, keliolika 
kitų sužeista.

' Johannesburg, Pietų Af
rika. — Crown kasykloje 
nukritus keltuvui 1,600 pė
dų žemyn, užmušta 29 dar
bininkai ir keli sužeista.

Steyr, Austrija. — Šiame 
mieste užviešpatavo nusi
minimas, 6,000 darbininkų 
liko be darbo iš priežasties 
bankrutijimo banko kuris 
turėjo čia automobilių iš- 
dirbystę. Kiti bankai atsi
sakė pagalbą duoti. Steyr 
buvo garsus iš senų laikų 
buvo žinomas savo ginklų 
išdirbystėmis.

PAVASARIO -LAIKU
DARBAI PAKILS

Washington. — Preziden
tas Hoover surinkęs žinių 
apie ekonominę padėtį per 
sitikrino kad bėgyje mene
sio ar dviejų pats blogiau
sias dalykų stovis šalyje pa 
sitaisys ir pasekmės kokios 
paliko po pereito rudens 
biržos katastrofų pasibaigs.

Prasideda išlaukiniai ii 
ūkių darbai, kaip papras
tai kas metai kuomet oras 
šiltėja. Prasidės budavoji- 
mai, prasidės darbai ant 
gelžkelių, kelių, ir laukų ap
dirbimas.

Bedarbė jaučiama tiktai 
dvylikoj valstijų, o kitose 
36 valstijose darbai apma- 
žėję paprastu sezoniniu su- 
bėgimu.

INDIJOJ BRUZDĖJIMAS 
PRIEŠ VALDŽIĄ

Londonas. — Indijos agi
tatorius ir kovotojas už ne 
priklausomybę, Mahatma 
Gandhi, su Kovo 12 diena 
Įvedė savo naują kovos pla
ną — visuotiną nepaklusnu
mą Anglams.

Tas nepaklusnumas nori
ma praplėst po visą Indiją.

LAIVYNŲ KONFEREN
CIJA ATSINAUJINO 
Londonas. — Francuzijos 

niinisterių kabinetui susi
tvarkius, penkių valstybių 
laivynų mažinimo konfe
rencija vėl atsinaujino ka
da pribuvo Francuzijos at
stovas.

Anglijos premjeras Mac
Donald tiki kad iki Balan
džio 14 dienos busią galima 
kokia nors sutartis pada
ryti.

Prigėrė aluje? Londone, 
Įkritęs į alaus katilą prigė
rė vienas bravoro darbinin
kas. Vis mat kas perdaug 
tai negerai.

ŠTAi DRAUSMINGO 
KAREIVIO DARBAS 
Ryga. — Latvijos gene

rolas Tyrvand, generalio 
štabo viršininkas, ir majo
ras Ibrut automobiliu va
žiavo j kareivių barakus. 
Sargybinis kareivis Įsakė 
automobiliui sustoti, bet šo- 

; feris važiavo. Sargybinis, 
(pildydamas savo Įsakymą, 
šovė, sužeisdamas generolą 
ir nušaudamas majorą.

KOMUNISTAI PERSE
KIOJA UKRAINUS

Kharkovas. —Sovietų vy
riausybė suėmė 45 Ukrai
nos veikėjus, mokytojus ir! 
mokslo žmones ir patraukė j 
teisman kaltindami ruoši
me sukilimo prieš sovietų 
valdžią su tikslu Įsteigti sa
vo tautos nepriklausomybę.

Be abejo komunistai dau
geli jų nuteis sušaudyti, at
sikratymui gabesnių žmo
nių.

i bulu kokio dar Amerikoje 
j neturėjo, bet jų svajonės 
niekais baigėsi.

; Valdžia, surinkus žinias 
lis visos šalies apie “Raudo
ną Ketvergį” patyrė kad 

I komunistai pritarėjų turi 
i visai mažai nežiūrint be
darbės. Jie patys pasirė- 
kavo su savo šalininkais, c 
minios neėmė dalyvumo, jei 
bent šaligatviais suėjo pa
žiūrėti kaip komunistai de
monstruoja.

Komunistų diena buvo 
tvarkingesnė negu papras
tai esti rinkimų laiku.

Nors milijonai žmonių y- 
ra be darbo šiuo laiku, bet 
darbininkai atsisako pavir
sti raudonais ir kreiptis pa
galbos iš Maskvos.

Kiek kitaip buvo Euro
poje: Vokietijoj užmušta 5 
žmonės ir daug sužeista. 
Šimtai komunistų suimta.

ŠEŠI ŽUVO AUDROJE
Memphis, Tenn. — Pieti

nėse valstijose peršlavus di
lelei vėtrai, užmušta šešios! 
ypatos, keli desėtkai sužei-l 
sta ir padaryta daug nuos-l 
tolių. Miestelis Gregory, 
Arkansas valstijoje,

17 UŽMUŠTA
Ant Madeira salos Atlan- 

tike, nugriovus nuo- kalnų 
žemei užgriūta ir užmušta 
17 žmonių. Keliolika kitų 
sužeista.

REIKALAUJA PANAI
KINIMO CENZŪROS
Apie penki šimtai moks

lininkų, teisininkų, rašytojų 
beveik ir mokytojų pateikė Suv.

visai išgriautas.

AFRIKOJ PRIGĖRĖ 15
Capetown. — Natai dis

tribute užėjus potviniams-po 
ilgo lietaus, prigėrė 15 žmo
nių.

MIRĖ VON TIRPITZ
Bavarijoj, Vokietijoj, Ko

vo 6 d. mirė Vokietijos ad
mirolas Von Tirpitz, kuris

Valstijų kongresui peticiją 
reikalaujančią panaikinti 
cenzūrą ant iš Europos im
portuojamų knygų, nes jo
mis gali pasinaudoti kaipo 
medega pilnamečiai Studen
tai, redaktoriai, rašytojai, 
pati valdžia ir visi kiti kam 
tik reikalinga.

karo laivu Įvedė submarinų 
kovą. Jis buyo 80 metų] 
amžiaus.

BOLŠEVIKAI LIAUJA
SI KVAILA VOJĘ 

Maskva. — Kaip žinios

30 UŽSIMUŠĖ TRAU
KINIO NELAIMĖJ

Rio d e Janeiro, Brazilija. 
— Traukiniui važiuojant Į 
pakalnę ir nušokus nuo bė
gių, nukritus nuo kranto 
500 pėdų žemyn, užsimušė 
30 pasažierių ir 15 sužeista

i

STUDENTAI PRIEŠ
PROHIBICIJĄ

Cambridge, Mass. —Har
vard universiteto studentai 
savo susirinkime pirmu sy-

MacDONALD NUVEIK
TAS

Londonas. — Kovo 11 d. 
Anglijos atstovų bute so
cialisto premjero MacDo
nald politikai užduota di
delis smūgis. Konservati- 
viai ir liberalai susidėję iš
vien atmetė MacDonaldo 
anglies kasyklų ir bedar
bių bilių. Iš visų kampų 
pasipylė šauksmai MacDo- 
naldui rezignuoti, bet jis

kiu svarstė prohibicijos 
klausimą'' ir po diskusijų 
500 balsų paduota kad pro
hibit ja butų panaikinta, o 
tik 10 balsų už palikimą jos 
kaip yra.

kol kas nerezignuoja ir ža
da ką nors kito daryti. Ki
tos partijos kaltina socia
listų valdžią nuslopinime 
prekybos ir padidinime be
darbiu eilių.

POTVYNIUOSE ŽUVO
■ APIE 500 ŽMONIŲ

Paryžius. — Pietvakari- 
: n ė j dalyj Francuzijos perei- 
Itą savaitę užėjus potvi- 
i niams, per šimtus mylių 
Į apie miestą Agen liko tik 
Į tuštumos ir išnaikinimas. 
Prie Tarn upės kaimai ir 
miesteliai nuterioti, ir tiki
ma kad žuvusių bus apie 
500 žmonių.

Kur vanduo nusekė, liku
sieji gyventojai laidoja la
vonus randamų prigėrusių 
žmonių. Neša iš dumblinų 
bažnyčių j dumblu nuties
tas kapines.

Visur pilna, negyvų ark
lių, galvijų ir kitokių nami
nių gyvūnų, išrodo lyg po 
karo, tik ką šovinių žymių 
nesimato.

105 SUDEGĖ TEATRE 
KORĖJOJ

Saoul, Korėja (Azija).— 
Cinkai kariško laivyno sto
tyje pietinėj Korėjoj, juda
mų paveikslų teatre kilus 
gaisrui 105 ypatos sudegė 
arba užmušta bėgant lau
kan ir virš šimto kitų su
žeista. Filmą buvo rodoma 
sąryšyje su mušiu Rusų-Ja
ponų karo laiku prie Muk
deno 25 metų sukaktuvių 
paminėjimui. Žuvo dau
giausia Japonų moterų ir 
vaikų.

TAFTAS MIRĖ
Washington. — Kovo 7 d. 

mirė William Howard Taft, 
nesenai atsistatydinęs iš S. 
V. Aukščiausio Teismo vy
riausio teisėjo vietos, buvęs 
Suv. Valstijų . prezidentu 
nuo 1908 iki 1913 m.

Taftas gimė Rugs. 15 d. 
1857 m., Ohio valstijoj, bu
vo dabar 73 metų amžiaus.

Jis išėjęs iš prezidentavi
mo buvo teisių profosorium 
Yale univestitete. 1921 m. 
prez. Harding paskyrė ji 
Aukščiausio Teismo vyriau
siu teisėju.

Po jo buvę prezidentai 
Wilson ir Harding jau mi
rę. Miręs ir Roosevelt, bu
vęs pirma jo.

'komunistai bus depor
tuojami

Nekaltiems Dabininkams Užtrauks Vargą, Per
sekiojimus ir Netekimą Darbų

sako, sovietų valdžia pra
dėjo uždrausti Išėjusiems 
komunistams vaikėzams ir 
nedakepėliams naikinti re
ligiškus dalykus ir niekinti 
maldnamius. Jeigu kur rei
kia uždaryti cerkvę tai Įsa
koma tai daryti atsargiai ir 
vengti nepritinkamų nedo
rų ir šlykščių darbų.

Rykovas pastaru laiku 
pareiškė kad jokia bažny
čia nėra uždaroma, išsky
rus jeigu kur visuomenė to 
reikalauja ir bažnyčia sto
vi tuščia.

Bet ištuštint lengva: ko-
munistai pagrąsina kad su
ėjus į bažnyčią padegs ją, 
ir žmonės neina. Tada “di
duma” balsų pareikalauja 
paversti maldnamį į teatrą 
ar šiaip ką.

šuva nukentėjo. Kalifor
nijoj, viena panelė užsikvie- 
tė pas save savo jaunikį. 
Jam esant, ji turbut paro
dė kad savo šunelį labiau 
myli negu jį ir šunelį pabu
čiavo. Perpykęs, vaikinas 
išsitraukęs revolverį šunį 
nušovė. Ji tada atidavė jam 
sutuoktuvių žiedą ir pašau
kus policiją jį areštavo. Jei 
tik tiek meilės pas ją buvo 
tai gerai kad pasimetė.

Nusižudė artistė. New 
Yorke, iš viešbučio iš 20-to 
aukšto per langą iššoko ir 
nusižudė buvus seniau gar
si artistė Christine Nor
man. Iššoko pasirėdžius Sa
vo geriausiais rubais ir pa
puošalais.

Kovo 6 dienos Amerikoje, 
paklausius Maskvos carų 
įsakymo, rengta, kaip da
ryta ir Europoje, “bedar
bių diena” ir demonstraci
jos, kurios baigėsi kaip kur 
ramiai, kaip kur su kraujo 
praliejimu.

Amerikoj komunistai de
monstracijas rengė tikslu 
pasižvejoti sau pritarėjų, 
nes čia labai mažai yra ko
munistų ar paisančių kas 
tas komunizmas, per ką ko
munistai agentai neturi iš 
ko pragyventi.

Demonstracijas Ameri
kos valdžia leido ir davė 
kalbėtojams išsirėkti kiek 
tik jie nori. Niekas jiems 
nekliudė, policija laikėsi 
nuošaliai. Kada jau išsi
baigė laikas pavelytas pra
kalboms ir demonstracijai, 
tada įvyko susikirtimų jei 
minia nesiskirstė, o komu
nistai šoko policijai i akį. 
Kaip kur susikirsta kada 
komunistai išsyk griebėsi 
betvarkę kelt.

Bet štai kokios bus tų 
demonstracijų pasekmės. 
kam tik Amerika negera 
turės progos dykai parva
žiuot j savo garbinamą Ru
siją. Bus tas kas buvo ka
ro laiku: kas tik rėkė-gar- 
bino Rusiją, iš Amerikos iš
rūko kad nei lapė nespėjo 
sulot. Daug ir Lietuvių iš
gabenta ir niekas nepajuto 
kada nei kaip. Nebuvo ka
da nei protestuot nei pinigų 
rinkti gynimui.

Amerikonai pakantus iki 
laiko. Jie leidžia svetimš? 
liams padurnavoti, bet ko
munistų nekenčia.

Neužilgo gali atsitikti 
kad pradės prapult vienas 
po kitam komunistai ir nu
žiūrėti su jais dalyvaujan
tieji. Pasijus kad jau plau
kia juromis ir po Visko.

Šeimynos galės būti per
skirtos, gyvenimai suardy
ti. Bet kas do išrokavimas 
laikyti Amerikoje tokį gai
valą kuris galanda peili vi
siems kurie čia pasirinkę 
gyvent ir tvarką myli?

Reikalauja paleist iš 
darbų

New Yorko Chamber of
Commerce jau kelia balsą, sijoje.

i sykiu ir Amerikos Darbo 
i Federacija reikalauja ko
munistų deportavimo, rei
kalauja paliuosuoti komu
nistuojančius iš darbų ir 
užleisti vietas ištikimiems 
bedarbiams.

Tas Įvyks, nes tokius su
manymus remia kiekvienas 
doras pilietis. Kam tvarka 
negera tas tegul eina ten 
kur gerai ir kur jam patin
ka.

Komunistai darbų nepa
gerins. Tas turės savaimi 
išsidirbti ir Įstatymiškai tu
rės būti bedarbiai aprūpin
ti didelėse bedarbėse. Ko
munistai tik betvarkių no
ri, trokšta kad darbininkai 
Įsipainiotų Į visokias nege
roves, kad labiau skurst į, 
tada komunistams proga 
žuvauti. Pasitenkinęs dar
bininkas niekados komuniz
mo neseks, todėl komųnis 
tų mokslas yra sunkinti i 
-alinti darbininkus kad ga
lėtų paskui pasirodyt jų 
“draugais”.

Daug komunistų patys 
išduoda darbininkus kapi
talistams kad jie butų per
sekiojami. Daug komuni.v 
tų išveda darbininkus strei- 
kan kad darbdaviai dar la
biau algas numuštų. Vis 
tai komunizmo gerovei.

Darbininkas turi prisi
minti vieną: komunistai ne
duos darbų, neišreikalaus 
darbų, nes ne to jie jieško. 
Jie nori kad darbininkai ei
dami su jais į valdžią rei
kalauti ko nors, pakeltų 
muštynes — kas labai leng 
va tokiame atsitikime. Ta
da darbininkai nukenčia, o 
komunistai, lyg žalčiai pri
slinkę paskui vėl sako kai 
jie užtars, gelbės, protes
tuos prieš persekiotojus.

Komunistų obalšis: Tegul 
darbininkai kai šunes neėdę 
raitysis tada mes juos pri
versim kapitalizmą nuvers
ti ir Įvesti diktatūrą! (atsi
sėsim patys darbininkams 
ant sprandų!)

Kam nepatinka Amerika 
lai vyksta Rusijon. Kas 
nori žinoti koki “rojų” dar
bininkai iš komunistų turi 
lai'pasižįuri kas darosi Ru-

Kaip balsuoti S.L.A. Valdybos rinkimuose

x Į St. Gegužis — Prezidentu__________ ~~’
x Į A. Mikalauskas — Vice-Prezidentu_________
x I P. Jurgeliūtė — Sekretore
x I JONAS TAREILA Iždininku
x I Raginskas — Iždo Globėju (balsuokit

_ x Į Januškevičius — Iždo Globėu už du)_____  
x | Dr. E. G. Klimas — Daktaru-Kvotėju

. (Nusineškit šitą išsikirpę į kuopos susirin
kimą ir parodykit kitiems kaip balsuoti.)
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Korespondencijos
PITTSBURGH

S.L.A. 40-ta kuopa laike 
savo susirinkimą Kovo 2 d. 
LMD. salėje. Prisirašė po
ra naujų narių. Padaryta 
keli nutarimai. Centro val
dybos rinkimus nutarta da
ryt Balandžio mėn. susirin
kime, kuris bus sekmadie
nį, Bal. 2 d. Narių pride- 
rystė dalyvauti tame susi
rinkime, nes tai bus svar
bus susirinkimas: Centro 
valdybos ir delegatų i sei
mą rinkimas.

Nariai privalo dėti pas
tangas išrinkti tinkamus 
delegatus į seimą, todėl rei
kia kuoskaitlingiausia da
lyvauti.

Visiems gerai žinoma ko
kias pastangas deda bolše
vikai užkariavimui Susivie
nijimo ir aišku kokios bus 
pasekmės jeigu jie seime 
paimtų viršų. Sueikime vi
si į susirinkimą ir rinkime 
tik gerus tautiečius kandi
datus.

Tą dieną fotografas Var- 
nagiris nutrauks visų kuo
pos narių paveikslus prie 
LMD. namo, todėl kurie no
rite «*paveiksle būti ateikit.

Koncertas ir Teatras. Ko
vo 2 d. Liet. Piliečių Name 
Southside atsibuvo vakaras 
su vaidinimu ir dainamis. 
Dainavo Šv. Vincento pa
rapijos choras iš McKees 
Rocks, po vadovyste J. L. 
Senulio. Tas choras yra di
džiausias ir geriausia išla
vintas visoj Pittsburgo sri
tyje.

Statyta scenoje “Eksce
lencija” ir taip puikiai at
likta kad pats autorius K. 
S. Karpavičius butų pasi
džiaugęs. Choras sudaina
vo virš 20 dainų, kurių ki
tos gana sunkios, bet visos 
atlikta gražiai.

Tik gaila kad del užėju
sio staigaus šalčio ir snie
go publikos atsilankė ma
žai.

Bereikalingas reikalavi
mas. L. Jonikas, SLA. 21 
kp. pirmininkas, “Laisvės” 
54 nr. reikalauja SLA. Pild. 
Tarybos paaiškinimo apie 
nesąmoningas reikalavimas 
— ką Pild. Taryba gali ži
not apie juos? Reikėjo pa
siklaust Pittsburgiečių, o 
mes mielu noru butume pa
aiškinę be jokių spėliojimų.

Taip, SLA. konstitucijoje 
yra pasakyta kad SLA. tik
slas yra vienyti i brolišką 
sąryšį visus abiejų lyčių do
ro pasivedimo vertus gar
bės Lietuvius. Bet turbut 
apie jus tokių Lietuvių nė
ra kad jus nežinot, o yra

tik tokie kurie Lietuviškai 
kalba, o Rusiją garbina.

Del to turbut “draugu- 
čiui” reikėjo nusistebėt ko
dėl mes išrinkom komisiją 
ištirt kad tokie musų tau
tos priešai nepatektų į S. 
L. A. seimą ir nebūtų ant 
jų aikvojama S.L.A. 3-čio 
Apskričio pinigai, kurie su
dėti tik vien Lietuvių.

J. Virbickas.

Po komunistų demonstra
cijos. Pittsburgo policija 
pavelijo komunistams de
monstruoti jeigu užsilaikys 
ramiai ir neužtvandys gat
vių sulaikydami važiavimą. 
Komunistai susirinko prie 
Pennsylvanijos geležinkelio 
stoties, ten vienas pasakė 
karštą kalbą, ir paskui nu- 
maršavo link miesto rotu
šės. Maršavimo laiku ko
kis tai pašalinis žmogus pa
sakė: “į peklą su jais! ko 
jiems reikia?” Tą komunis
tai sumušė ir dar vieną pa
šalinį sužeidė.

Vienuolika komunistų su
imta už riaušes. Kada ko
munistai pradėjo muštynę 
sušokus policija demonstra
ciją išardė.

Nešami užrašai skelbė 
visokias baisybes. Vienas 
jų kurstė prie sukilimo: 
“Kvailiai badauja — vyrai 
kovoja!”

Kietos anglies Pennsylva- 
nijoj 1928 metais iškasta 
74,552,213 tonai, o 1929 me
tais tik 33,076,312 tonų.

Pittsburge per Vasario 
mėnesį valstijiniame darbiu 
ninku samdymo biure dar
bų jieškoti kreipėsi 2,075 
ypatos. Tas parodo kad 
bedarbių yra dikčiai.

Iš 38 industrijų surink
tos skaitlinės parodo kad 
Sausio mėnesį jose dirbo 
30,209 darbininkai. Pernai 
gi metą jose dirbo tą patį 
mėnesį 27,068 darbininkai.

Padidėjimas .bedarbių ei
lių parodo kad iš kitų mies
tų suvažiuoja darbų jieško
ti.

Mirė Kun. S. Kriščiūnas. 
Philadelphia, Pa. — Šiose 
dienose pasimirė senas ne
priklausomos tautiškos pa
rapijos klebonas, Kun. Sil
vestras Kriščiūnas. Laido
tuvės įvyksta sekmadienį, 
Kovo 16 d., su bažnytinė
mis apeigomis iš Šv. Mari
jos bažnyčios, 331 Reed st.

Velionis buvo 74 metų 
amžiaus, paėjo iš Radviliš
kio parapijos.CCmrTXXXIXXXXXXXXAYZIYTTTTTXXXXXXrXXXXXXXXXXXXXXXXZl 

į SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i >_____________________ k’'•« k*
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos c 

organizacija Suvienytose Valstijose, £
kurios turtas viršija $1,000,000.00. t

P Nuo susiorąanizavinio ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 t 
pomirtinių. Pašaipu išmokėta $413,550.15.

I
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose mieBtuone. Nariai pri- R 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gaun* laikraMtl “T€- m 
vyne” dovanai ir taipgi rauna SLA. išleistas knygai už pu«ę kalama. C

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. t!Del platesnių informacijų kreipkitės žiu© adrese: U

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA I 

H 307 W 30th Street New York. N. Y. £

SHENANDOAH, ČA.
Parapijonų revoliucija tę

siasi. Pas mus tarp kuni
gų ir parapijonų eina baisi 
revoliucija. Dabar turim

DAYTON
Lietuvis graborius A. J.

Keydoszius persikėlė į nau-
du kirvinius kunigus: Ka- ją modernišką namą, kur 
ralių ir Šmulkštį, o trečias įrengta laidotuvių įstaiga 
pasitraukė. Jam pasišali- pagal naujausios toje šako
mis, parapijonai laikė eks-ije technikos.
tra susirinkimą Vasario 23 
d. Buvo svarstoma Kun. 
Karaliaus netikę apsiėji
mai* buvo ir jis pats įleis
tas'į salę pasiklausyt, bet 
jo pritarėjų neįleista.

Susirinkimas nutarė ku
nigams nemokėt metinės, 
ko jie labiausia trokšta, ir 
už ausinę nemokėt jokių pi
nigų. Jei kunigai verstų 
mokėt (taip Kun. Karalius 
grasina žmonėms bažnyčio
je kas sekmadienis tą pat 
rėkdamas ir liepdamas, duo
ti pinigai) tai neklausyti, 
nes kunigai turi tarnauti 
parapijonams. Dabar baž
nyčioje nieko negirdėsi ki
to kaip tik barnius ir dis
kusijos iš sakyklos. Iš ša
lies žiūrint išrodo kad ku
nigas proto netekęs. Dau
gelis jaunimo visai pradėjo 
neit bažnyčion ir sako kad 
tas kunigas pats nežino ką 
kalba.

“Kirvių kapitonas” iš
klausęs viso susirinkimo iš
pasakojo kitam kunigui, o 
tas irgi įdūko ir štai Kovo 
2 d., kada bažnyčioje Kun. 
Karalius laikė mišias,z Kun. 
Šmulkštys pasisamdė pora 
policijantų, Lenką ir Airį, 
ir pats su kirviu nuėjo į po- 
bažnytines sales ir su savo 
pritarėjais plėšė visų salių 
duris ir užraktus, sudaužė 
juos Į jnažus šmotelius.

Kokiu tas darbas ’kunigą 
perstato įsivaizdykit patys 
sau? Išrodo kad tokiam ku
nigui ne kas butų ir pačią 
bažnyčią išsprogdinti, pa
kasus po pamatais dinami
to.

Darbai. Lehigh Valley 
kompanijos kasyklos nuo 
Gruodžio 24 d. nedirbo. Už
stojus Sausio mėnesiui an
gliakasiai gavo dirbti pen
kias dienas, bet dabar ir vėl 
sustojo ir nedirba. Kaip 
girdėti tai Reading kasyk
los dirba gerai. Nežinia 
kaip ilgai. .J. Basanavičius

CHICAGO, ILL.
Iš Liet. Daktarų Draugi

jos veikimo. Sekantis Am 
Liet. Daktarų Draugijos 
susirinkimas atsibus Kovo 
28 d., Universal State Bank 
klube, nuo 8:30 vai. Dr. A. 
L. Davidonis skaitys refe
ratą “Mechanism of Peris
talsis”. Bus ir diskusijos

Norima šaukti Lietuvių 
daktarų kongresas. Sausio 
25 d. buvo išsiuntinėta vi-
siems Lietuviams M. D. ii 
D. D. S. laiškas su paklau
simu ar nepribrendo laikas 
sušaukt Amerikos Lietuvių 
daktarų kongresą aptari
mui savo profesijos reikalų 
ir kitiems dalykams. Laiš
ke pasiūlyta kongresas lai
kyti Birželio mėnesį Chica- 
goje sąryšyje su SLA. sei
mu. . Bet į atsiklausimą la
bai mažai musų daktarų 
teatsiliepė. Daktarai pra
šomi nevilkinti pranešti sa
vo nuomonę.

Dr. A. L. Graičunas, sek.
3310 So. Halsted st.

KAIP APSIGINT NUO
MASKVOS VAPSŲ
Vasaros laiku gyvulius 

apnyksta siurbikės vapsos, 
ir be abejonės sugraužtų

A., J. Keydoszius yra ge
ras Lietuvis patriotas, re
mia musų spaudą, ima net 
pustuzinį laikraščių, taipgi 
ir “Dirvą”. Lietuviams vi
siems patartina kreiptis su 
laidotuvių reikalais pas sa
vo tautietį, o gausite pui
kų, teisingą ir dar pigesnį 
patarnavimą. J. A. U.

Atžagareivystė. S. L. A. 
105-tos kuopos susirinkime 
Kovo 5 d. atmesta diduma 
balsų net trys pasiūlymai 
parengimų, kurie visi trys 

iyra kultūringi ir naudingi 
organizacijai ir vietos Lie
tuviams.

Pirmas, rengti paskaitas 
sveikatos klausimais Dr. F. 
Matulaičiui. Prieš tai pa
varė smarkią agitaciją na
minės garbintojas, mat pa
bijojo kad nepakenktų jo 
bizniui.

Antras, rengti prakalbas 
SLA. organizatoriui A. Žu
kui. Prieš tai smankiai pa
rėkė dvi moterėlės, ir at
mesta.

Trečias, rengti koncertą 
artistam Vanagaičiui ir Ol
šauskui. Atmesta.

Dar J., Varašienė siūlė 
parengti po Velykų teatrą 
ir norėjo iš narių gauti pa
sižadėjimą kad visi lanky
sis į parengimą. Bet ir čia 
tik šaltas pritapimas girdė
josi. Ir šis sumanymas at
rodė nereikalingas kaip ir 
pirmesnieji.

Katalikai žengia pirmyn. 
Vietos Lietuviai katalikai 
šalip savo bažnytinių rei
kalų dirba ir kultūros dir
voje, rengdami koncertus 
teatrus, ir kitokias pramo
gas. Po Velykų jie ruošia 
visą eilę vakarų. Pirmas 
turbut geriausias bus tai 
parapijos choro koncertas, 
kurin žada pakviesti ir vi
sų mylimus artistus Vana
gaitį ir Olšauską.

Nedyvai kad darbštesni 
tautiečiai pradėjo linkti ka
talikų pusėn matydami pas 
juos pirmynžarigą kulturiš

jėigu gyvuliai nepavartotų 
apsigynimui uodegų.

Toks pat nuotikis yra ir 
su musų organizacija Susi
vienijimu Lietuvių Ameri
koje. Maskvos vapsos, bol
ševikiškas brudas, apniko 
musų, Lietuvių brangiausią 
organizaciją, ir nėra abe
jonės kad (as brudas nega
lėtų sugraužti jeigu nariai 
nedės pastangų apsivaly
mui nuo jo.

Štai patiekiu receptą var
toti nariams apsigynimui 
nuo išgamų Maskvos bim
balų.

Jeigu nariai taip elgsis 
neliks nei vieno to krauge
riško gaivalo musų prakil
nioj organizacijoj.

Visi nariai privalo lanky
tis į tuos susirinkimų^ ku
riuose bus balsavimas už 
SLA. Pild. Tarybą, ir bal
suoti už senuosius ištiki
mus kandidatus.

Veikėjai turi gyvu žodžiu 
aiškinti nariams koks pra
žūtingas yra tas subolševi- 
kėjęs gaivalas musų orga
nizacijai.

Į seimą rinkti delegatus 
tikruš ištikimus tautiečius, 
kurie stos už pozicijų.

Seimas turi būtinai pri
imti pataisytą konstituciją.

Pild. Taryba, gavus įro
dymų katrie nariai prasi
žengia prieš SLA. įstatus, 
dirbdami Maskvos naudai, 
tokius narius turi kuogrei- 
čiausia prašalinti iš Susi
vienijimo.

Taip musų' veikėjams su
sitaikant, ir nestatant dvie
jų kandidatų į vieną urėdą, 
galima butų to atsiekti, o 
musų organizacijai ir Lie
tuvių tautai išeitų ant di
delės naudos.

J. AAUabohas.
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JIEŠKOJIMAI
. Ausiejus Petras, kilęs iš 

Kraniškio vienk., Radviliš
kio v., Biržų ap. Gyveno 
ant Indiana avė. Chicago j.

Gecevičiai, Leonardas ir 
Juozas. Gyveno kadaise Ra
cine, Wis.

Jasulaitis Steponas, kilęs 
iš Kražių v., Raseinių aps. 
Gyveno seniau Chicagoj.

Jurgelionienė Agnieška, 
gyveno kadaise Chicagoj.

Kasputis Dominikas, ki
lęs iš Skaudvilės vai., Ra
seinių ap. Gyvenąs Chica
goj e.

Medeikis Antanas, kilęs 
iš Druopstų k., Rietavo v., 
Telšių ap. Trys metai at
gal dirbo kasyklose netoli 
Pittsburgo.

Myško, Aleksas ir Euge
nija. Gyveno kadaise Cice
ro, Ilk

Prašome atsišaukti į
Lithuanian Consulate 
608 So. Dearborn St.

Chicago, Ill.

FORDAS REIKALAUJA 
PALIKT PROHIBICIJĄ 
Washington. — Automo

bilių išdirbėjus Ford stoja 
už “sausuosius” ir perserg- 
sti kad “šlapieji” nebandy
tų panaikint prohibiciją.

Fordas pasiuntė telegra
mą į Washingtoną Atstovų 
Buto komitetui patarda
mas nepanaikinti prohibici- 
jos įstatymo ir nedaryti jo
kių “pavojingų permainy
mų” to įstatymo.

TERRYVILLE, CONN.
Balsuokim už J. Tareilą. 

Conn, valstijoj tarp Susi
vienijimo narių, tikrų Lie
tuvių, eina sujudimas ir en- 
tuziatiškos kalbos kad rei
kia balsuoti/už Joną Tarei
lą ant SLA. Iždininko.

Nuo sav^s patariu SLA. 
nariams eiti į susirinkimus 
kada bus balsavimai ir pa
duoti savo balsą už Tareilą, 
seną Susivienijimo veikėją.

Jonas Tareila yra vienas 
iš tų Susivienijimo kovoto
jų kuris išgelbėjo organi
zaciją nuo sugriuvimo ka
da reikėjo su kunigais per
siskirt. Jis per 25 metus. 
dirbo kaipo tikras Lietuvis, 
o ne partijos žmogus.

Pastatykime į tautiškos 
organizacijos iždininko vie
tą tikrą tautišką žmogų, o 
ne tokį kuris Susivienijimo 
iždo pinigais nori prikelti 
ir numirusių socialistų par
tiją. Dar daugiau, neklau- 
sykim tokių savo “patrio
tų” kurie musų pečiais no
ri socialistų partiją iš nu
mirusių prikelti.

K. Mickevičius.

Gražiausia Lietuvaitė
Ją pamatysit skaitydami daugiau

sia išsiplatinusi paveiksluotu žurna
lą

“NAUJAS ŽODIS”
Be “Naujo žodžio” šiais metais 

nebūna nei viena šviesesne šeima. 
Neatsilikit ir jus.

“Naujas Žodis” duoda pas mus 
negirdėtai turtingus priedus, 12 kny
gų. Žymiausių pasaulinių rašytojų 
kuriniai (kiekvienoje knygoje po 200 
iki 300 puslapių).

“Naujas Žodis” metams $1.20, 
pusei metų 60c. Su 6 knygomis me
tams $1.80. pusei metų 90c.

Rašykit tuojau:
“NAUJAS ŽODIS”

Kaunas Laisvės Alėja 70.

koje dirvoje. Tyla.

Daytono miesto valdyba 
paskyrus praleisti $399,000 
gatvių pagerinimo darbams 
— nekuriu gatvių ištiesi- 
nimui, kitų išgrindimui ii 
kitokiems gatvių reikalams.'

PEABODY, MASS.
Kaip visur taip ir čionai 

darbininkų gyvenimas ne 
koks: kasdien daugiau ir 
daugiau darbininkų palie
kama už vartų, niekas ne
paklausia ar darbininkas ir 
jo šeimyna turi iš ko pra
gyvent, tik paleido iš dar
bo ir eik laukan šalčio ir 
bado kęsti. Nekuriuos pa
lieka dirbti, bet tiems rei
kia daugiau darbo padary 
ti, o nuo algų numušama pc 
dešimtą nuošimtį. Nekuriu 
dirbtuvių darbininkai ne 
pakęsdami darbo padidini
mo ir algų mažinimo patys 
metė darbus ir sustreikavo. 
Kitos dirbtuvės tąipgi ren
giasi streikuoti.

Pinavijo Draugas

DIDELĖ EKSKURSIJA'

Į LIETUVĄ
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 

500 metu mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė 
sutvarkymus švęsti ši didelį Įvykį iškilmingai, spektak
liais, parodomis visuose kaimuose ir miestuose.

Štai nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir matyt 
tą viską, bet ir pasisvečiuot su savo giminėm ir draugais

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

KURIS IŠPLAUKS Iš NEW YORKO BIRŽELIO 7. 1930
Iš BOSTONO BIRŽELIO 8, 1930

Oficiališka eksursija, patvirtinta Lietuviu Agentų Dr-jos
Inofrmaciju kreipkitės į

Miestas skoloje. Dayto- 
nas susiduria su nedatek-
lium arba deficitu ir grei
tu laiku miesto valdyba tu 
rėš užtraukti $500,000 pa 
skolą. Visur tų pinigų ne
užtenka, ir dideliems mies
tams ir mažoms šeimynė 
lėms.

Lietuvos Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th’Street. N. W. 

Washington, D. C.

PAJIEŠKO.IIMAS
Pajieškaū brolio Jono Joskos "ar 

Juškos, paeina iš Paluobių kaimo, 
Griškabūdžio parapijos. 1922 metais 
buvo Calumet, Mich., paskui išva
žiavo į Detroit, Mich. Prašau . j 
naties arba žinančių pranešti,' už ką 
kuriu dėkingas. (12)

AUGUST JOSKA
627 E. 5th St. Los Angeles, Cal.

Jieškau savo tėvo Vinco Žilinsko. 
Aš gimiau Amerikoj, dabar gyvenu 
Lietuvoj, norėčiau kad jis mane par
sitrauktų. Jei tėvas gyvas malonės 
atsišaukti ir man pagelbėti. Girdė
jau gyveno Clevelande, Ohio.

Taipgi pajieškaū krikšto omtinos, 
Magdės Valangevičienės, taipgi pra
šau atsišaukti.

ANTANAS ŽILINSKAS 
Pašešupiai, Liudvinavo p.

Mariampolės ap. Lithuania

JIEšKOJIMAS Iš LIETUVOS
Pajieškaū savo dėdes, Nikitos 

Traškino. Rodos 1907-8 metais iš
vyko Amerikon. Rašydavo laiškus 
mano tėvui, rodos iš kasyklų, buvo 
Osceola Mills, Pa. Laike karo laiš
kai žuvo, nuo to su dėde jokių su
sinėsimų neturim. Nikita Trūkti
nas dabar yra apie 50 metų amž., 
stačiatikis, Trakų apsk., Kruonio vM 
Mankaviškių k. gyventojas. Kas iš 
Lietuvių ji žino arba pažysta jo vai
kus lai suteikia mano antrašą.

JURGIS TRUKŠINAS 
Kalvarija, Mariampolės apsk. 
Valst. Psichiatrinė Ligoninė.

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. Bklyn, N. Y. 

•VIENYBĖ”
193 Grand St., B’klyn, N. Y. 

J. VASILIAUSKAS
811 Barde St. Waterbury, Ct. 

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St. Newark, N. J.

J. SEKYS
.226 Park St., Hartford, Ct. 

.“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago

A. VELIČKIS
502 South Av. Bridgeport, Ct.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago. 

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.

K. MA KAREVIČIUS
95 Liberiiv St. Ansonia, Ct. 

K. VAIŠNORA
Franklin Savings & Trust Co.

Pittsburgh, Pa.
J. URBŠAS

187 On k St. Lawrance, Mass.
P. MOLIS

1730—21 St. Detroit, Mich.

J. G. BOGDEN
322 W. Long st. DuBois, Pa.

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St. Chicago 

A. V A RAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa. 

“TARPININKO” Agentūra
A. Kupstas, 331 W. Broadway

So. Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

395 Broadway. S. Boston, Mass.
K. KAŽEMEKAS
793-97 Bank St. Waterbury, Ct.

P. BARTKEVICZ
678 N. Main St. Montello, Mass.

K. SIDABRAS
875 Cambrdge St.

Cambridge, Mass.
J. VITKAUSKAS

Richmond Trust Co.
2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.

ARBA J
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LABAI ŠAUNUS GERB.
SPRAGILO BILIJUŠAS
Šią gražią pono Dievulio 

dieną gerb. Spragilas šven
čia šaunų bilijušą arba su- 
eituves nuo vieno didelio 
atsitikimo kuris išpuolė aną 
pono Dievulio metą kuomet 
tas viskas nusidavė.

Ale Įspėkit kokis tai bili- 
jušas, jeigu jus tokie man- 
dri: ba gerb. Spragilo gy
venime buvo visokių šaunių 
atsitikimų ir daug gali pa- 
sitaikyt bilijušų.

Kaip šymet sueina penki 
šimtai metų Vytauto miri
mo bilijušų ir Vytautas ji 
ruošiasi švęsti (atsiprašau, 
jis nešvęs, visa Lietuva tik 
ruošiasi švęsti), kaip šymet 
sukako 12 metų bilijušų 
nuo Lietuvos nepriglaudo- 
mybės, taip šiandien, kada 
šitą “Dirvos” numeri gau
sit bus suėję gerb. Spragilo 
bilijušas.

Tai bus ne gerb. Spragi
lo pastojimas vyriausia gal
va Slaptos Spragilų Sąjun
gos;

Ne pastojimas garsiu ra
šytoju, kurio raštus visi no
rit skaityti;

Ne nuo susiradimo savo 
gerb. šonkaulio;

Ne nuo pastojimo “fašis
tų” fetfėbeliu,

Ir viskas kitas ką jus ma- 
nysit ar mislysit kad to bi
lijušas tai ne, ba niekad ne
galima pataikyt ant to kaip 
ištikro yra.

Nenoriu atidėt to prane
šimo kitam numeriui, ba 
daugumas galit plyšt iš di
delio žingeidumo, todėl pa
sakysiu tuojau ir dabar pat 
jūsų nevargindamas:

Tai yra bilijušas gerb. 
Spragilo išvažiavimo Į “fa
šistų” žemę, ten kur Var
niai su varnomis laukė, kur 
fašistai buvo gatavi pasi
tikti ir sušaudyt arba j ka
lėjimą amžinai uždaryt.

Tai yra bilijušas didelio 
gerb. Spragilo pasiaukavi- 
mo nuvažiuot ir ištirt kaip 
ten ištikro yra, o paskui 
atidaryt vartus kitiems ku-’

rie norėjo važiuot ir pama
tyt savo senus tėvelius, ale 
bijojo Voldemaro ir Sme
tonos. Gerb. Spragilas jų 
visai nebijojo, ba gavo iš 
Slaptų Spragilaičių iš Sla
bados slaptą virvegramą 
kad Voldemaras už gerb. 
Spragilą žemesnis, o Sme
tona gerb. Spragilui lygus 
ir jeigu reikės su jais muš
tis tai su sau lygiais.

Taigi, šiandien kada jus 
šitą skaitot sueina bilijušas 
lygiai 1 metų, 8 mėnesių, 28 
dienų, 3 valandų ir 13 mi- 
nutų nuo to kaip gerb. Spra
gilas su savo gerb. šonkau
liu ir su buriu Slaptų Spra
gilaičių apleido Klyvlandą 
ir išplaukė i “fašistų žemę”.

Ką gerb. Spragilas ten 
matė ir girdėjo, kur buvo, 
ėjo, važiavo ar plaukė vis
kas buvo aprašyta ir apsa
kyta ir visi skaitėt ir norė
jot kad dar daugiau butų 
prirašyta ir pripasakota.

Ir dabar, jeigu po tokio 
ilgo laiko prabėgimo gerb. 
Spragilas imtų rašyt ir pa
sakot jums kas ten Lietu
voj buvo, vėl norėtumėt ir 
skaitytumet, nors tą pati 
pakartotų.

Ale štai ką aš jums pasa
kysiu: katrie norit matyt 
kaip ten Lietuvoj yra, kaip 
ji išrodo ir kokie žmonės 
joje gyvena, jeigu turit pi
nigų važiuokit ir patys pa- 
matykit, kas iš to kad jums 
gerb. Spragilas pasakos.

Jūsų tėveliai, motinėlės ir 
kiti giminėlės laukia jūsų, 
trokšta nors prieš smertį 
pažiūrėti i jus, pamatyti 
kaip išrodot po daugybės 
metų persiskyrimo. Jeigu 
nenuvažiuosit ir nematysit 
jie mirs ir persiskirsit su 
jais ant amžių, amžinųjų ir 
Amen.

Mums kurie pagyvenom 
Amerikoje keliolika metų 
Lietuva pasidarė toks bai
sus ir nežinomas pasvietis 
kad manom jog ten parva
žiavus valdžia pakars, bro
liai peiliais subadys, tėvai 
nunuodys, kaimynai sušau-

I
dys, ir neparnešit daugiau 
savo kaulelių Į Ameriką.

Ale kas tik parvažiuoja 
nenori skirtis, o pargryžęs 
vėl žada už trumpo laiko 
važiuot, ba ten taip smagu 
ir gražu ir visko pilna:

Kas nemyli prohibicijos 
ten randa puikiausio alučio, 
degtinėlės ir visokių vyne
lių ir kitokių skystimėlių;

Kas nemyli binzų ir to- 
mėčių ten randa skaniausių 
skilandžių ir palengvinu;

Kas nemyli dirbtuvių du
rnų ir bildesio ten randa ty
riausi orą, puikius pušy
nus, tyras upes, gražias pie
vas;

KaSj nemyli fleperkų ten 
randa maloniausias raudo
nais žandeliais, skaisčiom 
akutėm, ilgom kasom mer
geles.

Ale ką čia išpasakosi.
Kada Slaptos Spragilų, 

Sąjungos slaptas skarbas 
vėl bus pilnas gerb. Spragi
las vėl trauks ten kur ban
guoja NeTnunėlis ir Lietu
vaitės gražiai dainuoja.

Jau Spausdinama
ARIONŲ 

PRISIKĖLIMAS
Iš įvairių šaltinių surinko .J. Prons- 

kus. Spaudžia “Varpo” B-vės 
Spaustuvė Kaune. Knyga lei

džiama prenumeratos keliu.
Knygos tyrinys toks:

Dalis I.
LIETUVIŲ PRAEITIS ARIONIZ- 

MO ŠVIESOJE
I Europa nuo Ledų Gadynės iki Kry- 
| žiuočių Ordenų Galo

Arionų Rasės Reikšmė Civilizaci
jai: 600,000,000 kalba Arionišką kal- 

I bą. — Arionai buvo kilni senovės 
j tauta. — Grynoji Arionų kalba bu- 
I vo Lietuvių kalba. — Grynoji Ario- 
■ nu rasė buvo Lietuviai. — Arioniš- 
| kų tautų religinis pasiskirstymas, 
i— Lietuvių skirtinga pozicija Imk 
| krikščionybės. — Grynosios Arionų 
l rasės religija ir būdas.

Gotai (Gudai) ir 200 Metų Ario- 
; nizmo Religijoj: Lietuvių giminių 
valdžia Italijoj ir Ispanijoj. — Kaip 

į išnyko Girulių giminė. — 60 metų 
Arionizmo Italijoj. — 200 metų Ario- 
nizmo Ispanijoj.

Parusnės Suvienytos Valstybės: 
Prūsų Seimas, Konstitucija ir lais- 

! vės apsauga. — Kryžiaus Ritierių 
užplūdimai ir pirmieji Kryžiuočių 

| Ordenai .— Kaip išžudyta Getvin- 
giai.

300 Metų Kryžiaus Karo prieš 
1 Lietuvius: Kodėl musų šiandien be
liko 3 milijonai. — Kaip ir kas iš
žudė Prusus. — Kaip mirdavo Že
maičiai. — Lietuva išnaikindama 
Teutonų Ordenus paruošė dirvą Eu
ropos Atgimimui ir Reformacijai.

politinės laisvės pionieriai. — Tado 
Kosciuškos nuopelnai Amerikos ne
priklausomybei. — Ką davė Anita- 
rionizmas Amerikai. — Kas yra Uni
tarionizmas šiandien. — Ar Unita
rionizmas yra Protestonizmas.

Į
gal Prof. Rob. J. Hutcheon. Tikė
jimas kaip idealų sąvoka.

Gero Gyvenimo Idealai — pagal 
Prof. Eustace Haydon. Kaip susi
tvarkyti kad musų planeta butų 
miela vieta žmogui gyventi.

Dalis III.
NUO MOLOCHO IKI RADIO 

GADYNĖS
Žmogaus Religijos ir Minties 

Evoliucija
Kaip Išsivystė Krikščionybė: Pir

mykščio žmogaus pasaulėžiūra. — 
Kaip žmonės pasidarė dievus. — 
Nuo šventyklos iki sinagogos. — 
Nuo sinagogos iki bažnyčios. — 
Dviejų tukstanlių metų klaidos. — 
Nesocialistiški elementai krikščio
nybėje. — Kaip krikščionybė prisi
taikė Europai.

Ko Pasiekė Žmogaus Protas: Ne
bėra stebuklų, dabar viskas stebuk
lai. — Dangus iki ir po Galilėjaus. 
— Erdvių ir pasaulių matavimas. — 
Musų mažyčiai nematomieji pasau
liai. — Giminyste tarp gyvos ir ne
gyvos gamtos. — Pasaulių ir gyvy
bės tvėrybos procesas amžinai ei
na. — Žmogus ir pasaulis. — Žmo
gus dar tebėra kūdikis. — Musų pa
saulėžiūros evoliucija. — Mokslinin
kai del religijos ir mokslo konflik
to.

I Ateities Religija — pagal Prof. 
Charles Elliot ir Dr. J. Holmes.

Knyga virš 300 pusi, su viršais, 
kaina $2. Daugiau kaip vieną kopi
ją perkant, po $1.75. Užsisakyti 
išanksto galima arba “Varpo” spau
stuvėj, Gedimino gat. 38, Kaunas, 
Lietuva, arba pas 'autorių: adresas:

J. • PRONSKUS
5659 Woodlawn avė. Chicago, Ill.

D. L. K. Vytauto Jubilejinės

KELEIVIAI LIETUVON

Keliaus iš

CLEVELANDį NEW YORK
ERIE RAILROAD

TRAUKINIAIS

Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietį} 
iš Erie Station, E. 55th Street 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

Kauniečiams kurie kala 
visai naujus nereikalingus 
žodžius musų kalbai, reikė
tų prisiminti kad jau laikas 
nukalti naują ir labai rei
kalingą- žodi savo paties 
miesto galvai. Iki šiolei jie 
su malonumu taria žodi 
“Burmistras”. Burg reiš-
kia miestas, o Mistras — 
ponas arba šeimininkas.

Taigi, gana burmistruo - 
ti.

Dalis II.
LIETUVIŲ VAIDMUO TAUTŲ . 

IŠSIVADAVIME
Kaip išsibujojo Unit-Aricnizmo 

Idėja Lietuvoje
I 100 Metų Unitarionizmo Lietuvo
je: Katalikybės ir Protestonizmo ne
pasisekimas. — Unitarionizmas ir 
viltys atgauti Lietuvai laisvę nuo 
Lenkų. — Lenkiška katalikybė Lie
tuvoj ir Jėzuitai. — Kas pražudė ga
lingiausią Europoj Lietuvos valsty 
bę. — Kaip Lenkai Įvedė Lietuvoje 
inkviziciją. — Tiškevičiaus nukan
kinimas. — Lietuviai tremtiniai Va
karų Europoj. — Unitarionizmo Idė
jos kelionė Į Ameriką. — Tikybiniai 
persekiojimai ir Lietuvos-Lenkijos 
galas. — Pirmieji Lietuviai Ameri
koje.

150 Metų Unitarizmo Amerikoje: 
Kaip Amerika nusikratė puritan*] 
teokratijos. — Pirmieji dvasinės ir

Dalis IV.
DVIDEŠIMTO AMŽIAUS 

FILOSOFIJA
Pažiūros Į Draugiją, Moralę ir 

Religiją
Praeities Peržvalga ir Ateities 

Numatymai, pagal Dr. J. Haynes 
Holmes.

Mašinos Amžius ir Sęmitizino Įta
ka — pagal Aldous Huxley.

Naujosios Moralės Aušra — pa
gal Prof. Will Durant. — Kaip mo
ralė keičiasi. — Pereinamasis lai
kas. — Naujoji moralė.

Humanizmas — pagal Or. Curtis 
Reese. Kokia bus dvidešimto am
žiaus žmonių draugija.

Žmonių Palinkimas Tikėti — pa-

YPATIŠKAI VEDAMA

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

NORTH GERMAN LLO/D

EKSPRESINIU LAIVU

BREMEN
Greičiausiu Pasaulyje Laivu 

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 

GEGUŽES 3 D.
po PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŲ LAIVAKOR
ČIŲ AGENTŲ AM. D-JOS

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 metu 
Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms Minėti šventėje 

SPECIALIAI TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO I KLAIPĖDĄ 
VADOVAUJANT PRITARUSIEMS VEDĖJAMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVĄ

GERMAN
982 Union Trust Bldg. Cleveland

GYVYBĖ .
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO 
INKS’ T Ų-KEPENŲ-PUSL ĖS 

Per virš 200 metų tikrasis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

K.E. YOCHUS

AND IMPRoj,

HAARLEM OIL

Duokit išvalyt ir išprosyt se
nus rubus ir išrodyš' kaip nauji 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
Siutai išvalyt ir išprosyt $1.00
Kelnes išvalyt ir išprosyt------ 50c
Siutas išprosyt ____________  45c
Kelnės išprosyt ------------ 20c

Moterims
Kotai ir dresės išvalyt ir 

išprosyt nuo $1.25 aukštyn

Pavasariniai Siutai
Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 

Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomjs kainomis. Niekad dai 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

Del Informacijų kreipkitės

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DRAUGIJA

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y. 

“VIENYBĖ”
193 Grand St., B’klyn, N. Y. 

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St. Newark, N. J.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct. 

“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago 

A. VELIČKIS
502 South Av. Bridgeport, Ct. 

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago. 

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.

K. MAKAREVIČIUS
95 Liberty St. Ansonia,

K. VAIŠNORA
Franklin Savings &• Trust

Pittsburgh,
J. URBŠAŠ

187 Oak St. Lawrence, Mass 
P. MOLIS

1730—24 St. Detroit, Mich.

Ct.

Co.
Pa.

J. G. BOGDEN
322 W. Long st. DuBois, Pa.

J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago 

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St. Chicago 

A. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa. 

“TARPININKO” Agentūra
A. Kupstas, 331 W. Broadway

So. Boston, Masi.
MISS J. RAUKTYTĖ

50 Sterling st. Worcester, Mass.
N. GENDROLIUS

395 Broadway. S. Boston, Mass.
K, KAŽEMEKAS

793-97 Bank St. Waterbury, Ct.
P. BARTKEVICZ

G78 N. Main St. Montello, Mass.
K. SIDABRAS .

875 Cambrdge St.
" Cambridge, Mass.

J. VITKAUSKAS
Richmond Trust Co.

2701 E. Allegheny av. Phila. Pa.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguliariška s laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko Į Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
o paskui sausžemiu į Kauną. 
Pamatykit pakeliu Londoną. 
Taipgi tiesiai Į Londoną kas 
Pėtnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva-

Yorko j Kauną £203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kiti] informacijų klaus
kite bile Cunard Agento, ar
ba rašykit pas:

CUNARD LINE «"-•» A-,c|a„A

I Lietuvą ,
Per gražius pavasario mėnesius ruoškitės praleist laiką smagiai ir 

praleiskit gražiausią laiką savo tėvynėje, svečiuojantis 
jums žinomose vietose.

Balandžio išplaukimai
S. S. Pres. Roosevelt........... Balandžio 2 ir 30tą
S. S. America........................ Balandžio 9tą
S. S. LEVIATHAN**............Balandžio 12tą
S. S. Pres. Harding................Balandžio 16tą
S. S. Geo. Washington........Balandžio 23čią

Išplaukiant j Plymouth—Cherbourg—Southampton—Hamburg.

**Paklauskit apie puikią naują trečią klasę pasaulio didžiausiu laivu.
Kuomet keliausit Amerikos laivais, tuos pinigus, kuriuos pralcisit, 

bus jūsų šaly — tai prisidėsit pagelbėt jūsų šaliai turtėt.
Plaukit laivais, kurie jūsų laiškus veža į tėvynę.
Pilnų informacijų, kainų, ir tt., klauskit savo vietinio agento arba 

rašykit tiesiog į

UNITED STATES LINES
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O.

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTA PADARYT KELIONE AT
MINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ TIEMS

Žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą
Trečia klesa Į vieną pusę _________$107.00
Trečia klesa į abi pusi ________ ____ 181.00
Turistine trečia klesa Į vieną pusę___ 123.50
Turistine trečia klesa Į abi pusi min.) 204.00 
Cabin klesa l___________________ 142.50

Promenados Denis: Už vietas turistine 
klesa ant Promenade Denio nuo Gegužės 1 
iki Liepos 15 į Lietuvą, o Į Ameriką nuo 
Rugpjūčio 1 iki Rugsėjo 30 d. kainos padidi
namos sekamai: $7.50 į vieną pusę, o $12.50 
Į abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nų metų iki 10 metų am
žiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
į vieną pusę. Į abi pusi $11.00.
U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium.

KURIE JOJE DALYVAUS
IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 METAIS

Laivo vardas
IŠ

New Yorko Laivo vardas
Tiesiai iš 

Klaipėdos
ESTONIA .. Balandžio 24

ESTONIA .. ,. Balandžio 3 POLONIA .. . Gegužės 27

LITUANIA . Balandžio 17 LITUANIA . Birželio 1G

POLONIA .. . . Gegužės 1 LITUANIA . .. . Liepos 22

ESTONIA .. . Gegužės 17 ESTONIA .. Rugpjūčio 13

LITUANIA . . Gegužės 26 LITUANIA . Rugpjūčio 26
POLONIA . . . Rugsėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojau pas savo vietos agentą. 

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
8—10 BRIDGE ST., NEW YORK. N. Y. 315 SO. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL
UNION TRUST BLDG., PITTSBURGH, PA._________ 616 ST. JAMES ST.. MONTREAL. Canada
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TAIP BLOGAI IR TAIP NEGERAI
«---------------------------------

C' ERAI visi atsimename 
VJ , ipereitą žiemą, kuomet 
pylėsi šauksmai: “Gelbėkit 
Šiaurinę Lietuvą, niekas ne
užderėjo !”

1928 metų vasarą šiauri
nė Lietuva nukentėjo nuo 
nederliaus net perdaug, be 
pagalbos negalėjo apsieiti. 
Gelbėjo ir pietinė Lietuva, 
kur derlius buvo geras arba 
vidutiniškas. Tas neužde- 
rėjimas šiaurėje buvo blo
ga nuotaika visai Lietuvai.

Bet 1929 metų vasara bu
vo derlinga, atsigavo šiau
rinė Lietuva, o visa kita ša
lies dalis turėjo perteklių.

Ir tas negerai. Štai da
bar skaitome Lietuvos laik
raščiuose pranešimus kad 
Lietuvos valdžia paskyrė 
du milijonu litų gelbėjimui 
grudų kainų. Užrubežiuo- 
se grudų kaina labai nupuo
lė ir spekuliantams pasidar
bavus, Lietuvos ūkininkai 
už pusdykę savo grudus ati
duotų. Valdžia Įsikiša pa
gelbėjimui nuo tokios ka
tastrofos.

Negerai kada neuždera, 
negerai kada perdaug už
dera.

Kada bloga vasara, rude
nį nieko nesurinkus ūkinin
kas dejuoja: “Dirbom, dir
bom ištisą metelį, o nėra 
kas parduoti, nebus kuo nei 
algas išmokėti. ... ”

Kada pergerai uždera vė 
ūkininkas dejuoja: “Dir
bom, dirbom per metelį, c 
už pusdykę reiks atiduoti, 
nebus iš ko nei algas išmo
kėti....”

Lietuvos valdžia supirki
nėja iš ūkininkų grudus nu
statyta žmoniška kaina kai 
spekuliantai dykai neišvi
liotų. 

* * *
Bet ne kitaip \įr Ameri

koje: čia irgi ūkininkai su
sirūpino. Kviečių kaina nu 
krito žemiau $1 už bušelį ii 
nežiūrint valdiškos ūkinin
kams pagalbos tarybos pa 
stangų kaina nepataisoma. 
Kviečiai nupigo taip kaip 
dar nebuvo per 10—15 me
tų. Ūkininkams reikia pi
nigų, reikia grudus parduo
ti, ir spekuliantai naudoja
si.

Nežinia ar Lietuvos vy
riausybė per Lietūkį dau
giau pagelbės savo ūkinin
kams ar Amerikos valdiška 
ūkio taryba, kuri susided i 
iš devynių narių, kožnas jų 
gauna po $12,000 metinės 
algos.

Daug Suv. Valstijų kon
grese buvo ginčų del šitos 
tarybos įstengimo, nes per 
eiles metų ūkininkai pri
klausė nuo spekuliantų ma
lonės, ūkės prasiskolino ir 
negalėjo operuoti, nes spe
kuliantai supindavo kainas 
ir ūkininkas rudenį turėda
vo pusdykiai grudus ati
duoti. Šiai tarybai pavesta 
net iki $500,000,000 fondas 
gelbėjimui grudų kainų, o 
jeigu taryba nieko nepagel 
bės tai pasirodys jog nėra 
budo javų kainų kontrolia

vimui, o penki šimtai mili
jonų dolarių bus išaikvota 
niekais.

¥ ¥ ¥

Ūkininkų padėtis kitokia 
negu fabrikantų: fabrikan
tas gali sulaikyt darbus ka
da nėra rinkos, ir niekas 
nesuges. Fabrikantai pa
prastai turi kapitalų, nes 
jų produktai pelningesnį ir 
eidžia pasidaryti rezervą 
nors pragyvenimui ir mo
kesčių apsimokėjimui. Ūki
ninko “fabrikas” nesulai
komas: atėjo laikas sėti ar 
pjauti reikia tai daryti. O 
parduoti irgi reikia, nes be 
",o kur gaus dolarį.

Kaip fabrikams taip ir 
ūkiams komunistai turi iš
ėjimą: ūkiai turi priklausy- 
;i visiems ir visi juos dirbti 
ir naudotis, nors dar neiš- 
landė kaip daug naudos 
ūkiai duos kada jų niekas 
nesisavins (ir.... niekas 
nenorės įdėti prakaito lau
ką išdirbti, o tik ant vėjo 
sėklas bers....).

Žemelei reikia meilės, su 
nagaika arba šautuvu ne
priversi vaisių išduoti.

Lietuvos Banko Turtas
Gauta Lietuvos (valsty

binio) Banko balanso lakš
tas už Sausio 31 d., kuriame 
parodoma sekantis Banko 
stovis:

Bendras aukso fondas — 
35,097,649.19 litų.

Sidabro pinigai turima— 
4,029,041.00 litų.

Valst. iždo metalinių pi
nigų 1,675,509.93.

Svetimų šalių pinigų — 
83,383,425.29.

Diskontai ir paskolos — 
83,663,460.59.

Kitų aktivų — 11,411,493 
lit. ir 26c.

Viso — 218,260,679.26 lit-
Dolariais ta suma butu: 

$21,826,067.92.

Vytauto Atvaizdas ant 
Pašto Ženklelių

Iš Lietuvos ateinanti laiš
kai ir siuntiniai šymet turi 
visai naujus pašto ženkle
lius — ant jų yra Vytauto 
Didžiojo atvaizdas ir metų 
skaitlinės 1430-1930.

Ženkleliai labai gražus ir 
kelių spalvų. Verti pasi
laikyti atminčiai, kur kny- 
gon įsiklijavus, nors ir ne- 
renkat ženklelių, nes šitie 
ženkleliai bus tik šymet.

LIAUDIES DAINA
Teka sriaunus upytėlis 
Per šį šlaunų kaimelį, 
Aplink stovi įdomiausi 
žaliuojanti medeliai.

Čion lakštutė čiulbėjo
Kolinksmiausias daineles,
Kur su savo mergužėle
Aš praleidau daineles.

Žalios lankos, dobilėliai, 
Žaliuojanti beržynai — 
Daugel yra čia mergelių, 
Tiktai mano ne čionai.

Žinau mano mergužėlė
Auga kitam kaimely j,
Ir ramina sau širdelę
Naujam rūtų darželyj.

Kaip atein’ pavasarėlis 
Sėja žalias rūteles, 
Jai gegutėlė kukuoja 
Kolinksmiausias daineles.

Vai mergele, lelijėle,
Tave vieną tik myliu,
Kur tik einu, ką tik veikiu
Užmiršt niekad negaliu.

VAIKUČIAMS
Neliūdėkite, vaikučiai, 
Greit išauš pavasarėlis, 
Vėl galėsite, mažučiai, 
Žaist lauke per dienužėles.

Gryčios langai jau nušilo,
Sniegas baltas baigia nykti,
Ir šiaurys ūžęs nutilo,
Tuoj žolelės pradės dygti.

Saulė kasdien teka anksčiau, 
Dienos darosi ilgesnės, 
Ir vėjelis pučia švelniau, 
Oras kas kartas šiltesnis.

Vėl sužeis žalios pievelės,
Suklestės medžių lapeliai,
Ant žiedų lekios bitelės,
Giriose čiulbės paukšteliai.

Laputė.

V'y tautas Didysis
Bruožai iš Lietuvos Istorijos ▼ ▼ ▼ ▼ Paruošė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

Pradžioje 10-to amžiaus ir toliau, ar
timi Lietuvių kaimynai priėmė naują ti
kėjimą — krikščionybę, o kadangi patys 
Lietuviai parodė pasipriešinimą krikščio
nybei ir ryžosi laikytis savo seno tikėjimo, 
kaimynai rado naujas priekabes ant Lie
tuvių ir Prūsų puldinėti, ir prasidėjo ilgi 
šimtmečiai nepertraukiamų karų su nau
jo tikėjimo nešėjais.

Lietuvių žemės tuo tarpu buvo valdo
mos paskirų kunigaikščių, kurie kartais ir 
tarp savęs nesusitaikydavo, todėl priešai 
gaudavo progos įsiveržti ir apiplėšti. Tas 
privertė Lietuvių valdovus dairytis ir vie
nas kito pagalbos ir draugingumo šauk
tis, iki atėjo laikas kada visi pasivedė po 
valdžia vieno kunigaikščio, kurio klausy
davo, o tada užstojo Lietuvių tautos didy
bės dienos.

Po jau paminėtų kunigaikščių dar mi
nima istorijoje kunigaikštis Žvalgaitis, 
kuris valdė šiaurinėj Lietuvoj. Jis turė
jo sūnų Uteną arba Dangerutį, kuris po 
tėvo valdė ir turėjo didelius karus su at
siradusiais Žemgalijoje Vokiečiais kardi
ninkais. Utena pateko Rygos kardininkų 
nelaisvėn ir ten kalėjime turėjo nusižudyt, 
už jokį išsipirkimą Vokiečiai nenorėjo iš
leisti.

Po Utenos mirties, 1212 metais paėmė 
valdyti jo sūnūs Šventaragis, kuris per ei
lę metų vedė karus su Rygos kardininkais, 
paskui padarė sutaikąs ir ilgai ramiai gy
veno, net istorija per apie 50 metų apie jį 
nieko nesako, bet po 50 metų mes jį vėl 
istorijoje užtiksime, po audringų Lietuvių 
pergyvenimų, apšaukiamą didžiu kunigai
kščiu.

Padaugiivio kraštą jau buvo užėmę 
Vokiečiai kardininkai, Prūsuose jau buvo 
įsiveržę kryžeiviai, tik Žemaitija ir Aukš
taitija buvo liuosos ir stropiai ginamos nuo 
krikščionybės nešėjų.

Krikščionims iš kelių pusių gulant, at
sirado dar vienas priešas, tai Totoriai, ku
rie jau buvo nuveikę Rusus ir reikalavo 
Erdvilą mokėti Džengis-Kanui donį, bet 
Erdvilas pareiškė kad tam “viešpačiui ne
nusilenks, nes jis neturi tiek galės kad 
Lietuvių tautą įveikti.” Ir ištikro, kada 
už šitokį atsakymą iškilo su Totoriais ka
ras, Totoriai prie Pripeties upės buvo su 
mušti.

METALŲ SVORIS

Yra keliolika metalų sun
kesnių už šviną.

Kubiška pėda švino sve
ria 710 svarų. Kiti meta
lai ant kubiškos pėdos sve-

plačiau paminėta, nes tai buvo du vaizdus 
tų dienų vyrai. Tranaitis, Mindaugo se
sers sūnūs, pradėjo valdyt kaipo Žemaiti
jos kunigaikštis.

Pirmutinis Lietuvių Karalius
Trylikto šimtmečio viduryje reikalin

gumas Lietuviams susimesti į vieną vals
tybę buvo jau taip subrendęs kad vienam 
mažųjų kunigaikščių, Mindaugui, pavyko 
įgyti viršų ant visų kitų Lietuvos kuni
gaikščių ir sujungti po savo valdžia visą 
Aukštąją Lietuvą, Žemaitiją ir Jotvingius.

Sujungęs tokiu budu visas Lietuvių 
žemes į vieną valstybę, Mindaugas pasi
darė didžiu Lietuvos kunigaikščiu ir kiti 
kunigaikščiai sutiko jo klausyti. Tas dė
josi 1242 metais.

Susimetę į vieną didelę valstybę Lie
tuviai daug lengviau galėjo atsispirti prieš 
kryžeivius. Be to, jų didis kunigaikštis 
dabar smarkiau negu jo pirmtakunai ėmė 
muštį ir jungti prie Lietuvos kaimynų Gu
dų žemes.

Mindaugui priklaudė Gudų miestai: 
Pinskas ir Minskas su apskritimis. Be to, 
Polocke, Vitebske ir Smolenske sėdėjo ir 
valdė jo giminaičiai, kurie taip pat jo klau
sė.

Užkariauti Gudų žemes tuomet nebu
vo labai sunku. Mat, apie 1240 metus ant 
Rusų ir Gudų buvo užpuolusios didelės 
gaujos Totorių, atsidanginusių iš Azijos.

Nuplėšę ir nuterioję beveik visą Ru
siją ir Gudiją, Totoriai pasiekė ir Lietuvą. 
Bet išblaškę savo jiegas po visą Rusiją i)' 
Gudų žemę, Totoriai jau nebuvo taip stip
rus, ir Lietuviams pavyko juos atremti.

Bet nelabai tvirta buvo naujai su
tverta Lietuvos valstybė. Iš vienos pusės 
Gudai nenoriai klausė visiškai jiems sve
timų Lietuvių ir nepraleisdavo progų su
kilti. Tas Gudų palinkimas atsiskirti nuo 
Lietuvių dar prie Mindaugo gyvos galvos 
davė gerą progą jo giminaičiams, kuriems 
jis buvo pavedęs Gudų kunigaikštijas, su
kilti prieš Mindaugą ir pabandyti palikti 
savarankiais valdovais.

Iš kitos vėl pusės mažieji Lietuvos ku
nigaikščiai su neapikanta žiurėjo į Min
daugo iškilimą, kurs suvaržė jų savaran
kiškumą, nenorėjo jo klausyti ir rėmė su
kylančius prieš jį Gudus.

(Bus daugiau)

Po Utenos nelaimių, Rusams ir kar
dininkams smarkiai puldinėjant, pakilo 
kunigaikštis Ringaudas atmušė Rusų už
puolimus ir taip sumušė juos ties viena 
vieta, kuri net tapo praminta Mogilna, ka
pinynas, nes ten Rusai pražūtį rado.

Dar neatsikvėpus Ringaudui po Mo- 
gilnos mūšio, ant Lietuvių puolė kardinin
kai iš Rygos. Tai buvo 1236 metais. Rin
gaudas pastojo kardininkams kelią arti 
Akmenės. Tarne mūšyje kritę apie 20,000 
Vokiečių, ir tik desėtkas vyrų į Rygą te- 
sugryžę. Nelaimė tik kad Ringaudas ne
galėjo Vokiečių iš pačios Rygos išvaryti, 
nes vėl pradėjo iš rytų pulti Totoriai. Rin
gaudas ir juos pergalėjo, ir urnai pasi
mirė.

Ringaudui mirus, valdžia teko jo sū
nui Erdvilui, kuris valdė Pavilijos kraštą 
ir gyveno Naujapilėje. Erdvilas turėjo 
brolį Mindaugą, kuris valdė Peluzijoj ir 
Rusų šalyse ir broliai tarp savęs gražiai 
sugyveno. Erdvilas taipgi darė žygius į 
Rusų žemes ir užkariavo naujus plotus.

Tranaitis turėjo sūnų Algimantą, ku
ris neilgai valdęs mirė po mūšio, palikda
mas sūnų Ringaudą. Pats Ringaudas už
baigė gyvenimą 1240 metais, kurio žemes 
Lietuvoje ir Rusijoje paėmė valdyti jo su- 
nai Erdvilu ir Mindaugas, apie kuriuos 
paminima toliau. Mindaugui net lemta 
buvo patapti Lietuvių karalium, bet gal 
but tas buvo priežasčia jo pražūties ir vos 
Lietuva ir Žemaitija išgelbėta iš kryžei
vių vergijos, Tranaičiui pasidarbavus.

Apie Mindaugą ir Tranaitį toliau bus

D AI Š K AI

ria sekančiai, kas parodo 
jų ir skirtumą tarp svorio 
švino:

Aukšo kub. pėda 1203 sv.
Iridium , 1399

’ Palladium 711
Gyvsidabris 849
Osmium 1400
Platinum 1336

■ Rhodium 773
Rubidium 955
Ruthenium 767
Tantalum 1040
Thallium 739
Tungstenas 1174
Uranium 1165
Dešimts iš šių metalų

ra brangesni už auksą.

Du Tuzinai Laiškų — su Korivertais — su 
Jūsų Vardu, Pavarde ir Adresu už 

$1.00 
ra^|ŽSISAKYKIT sau “Dirvos” Spaus- 
ggffi tuvėje Du Tuzinu puikiausio laiš- 

kams rašyti popierio, su 24 vokais 
(koncertais), gražioje dėžėje, su atspaus
dintu Jūsų vardu, pavarde ir antrašu, kas 
priduos gražumą Jūsų laiškams rašomiems 
j draugus ir gimines čia ir į kitas šalis.

Laiškai su visu atspausdinimu kai
nuoja tik $1.00. Prisiųskit laiške 
$1.00 ir aiškų savo vardą, pavar
dę ir adresą, ir viską tuoj gausit 
gatavą. Rašykit tuojau.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

AMERIKOS TURTAS 
PAGAL GYVENTOJUS
Suv. Valstijų visas tur

tas apskaitliuojama apie 
$360,100,000,000. Išdalinus 
jį ant 120,000,000 gyvento
jų, ant kožno didelio ir ma
žo išeina po $3,000.

Paskirsčius pagal kožnos 
valstijos turtingumą ir jos 
gyventojų skaičių, išeina 
kad Nevados valstijos gy
ventojams išeina po dau
giausia, nes po $7388.

New Yorko valstijos tur
tą išdalinus ant jos gyven
tojų išpuola po $3513.

Ohio valstijos gyvento
jams išpuola po $3118.

Biedniausia Alabama val
stija, nes jos gyventojams 
išeina po $1284 iš jos turto.

PRAŠYMAS
Iš kelių Lietuvos skaityk

lų gavome prašymus pado
vanoti joms “Juodą Karžy
gį” ir “Baltijos Arą”, bet 
kadangi “Dirvos” knygyne 
tos knygos visiškai išsibai
gę, gal kas iš “Dirvos” skai
tytojų turėtų tas knygas.at
liekamas prašome grąžinti 
“Dirvai”, jos bus pasiųstos 
į Lietuvą, kur galės pasi-
skaityt daugybė vientaučių. 
Jei kas norėsit užmokesnio 
tai gausit už knygas pilną 
kainą kiek mokėjot.

“Dirvos” Admin.
Visi džiaugiasi kas tik skaito 

“TARPININKAS”
Vieninteli Lietuvių visuomenišką 
mokslo, dailės ir vaizbos mėnesi
nį žurnalą. Tai didelis, puikus, 
turiningas, su spalvuotom ilius
tracijom mėnraštis. Daug nau
dingų, svarbių raštų, eilių, juokų, 
patarimų.

Kaina metams tik $1.00. 
Vienas numeris 10c.

Pas mus taipgi galima gauti 
drukuojamas mašinėles su Lietu
viškom raidėm.

“TARPININKAS”
332 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjirhai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvu, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, tr tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo------35e

'1^

Rašant “Dirvai” 'vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne,- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša
lių ženklelių siųst ne
reikia, nes jie negeri.
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Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.
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NAUDINGU ŽMONIŲ GYVENIMAI
Surašė Juozas Laukis

(Tąsa iš pereito num.)

Tomas Edisonas
Edisonas dabar yra virš aštuoniasde- 

šimts metų. Jis gimė Ohio valstijoj ir pa
eina iš Anglų ir Holandų prosenių. Jo tė
vas buvo ūkininkas ir nelabai sėkmingai 
vertėsi javais.

Kuomet Edisonas buvo aštuonių me
tų amžiaus, jį pasiuntė mokyklon mokytis. 
Po trijų mėnesių mokytojas sugrąžino jį 
atgal i namus su raščiuku kur buvo pasa
kyta kad jis yra perpaikas kad jį galima 
butų ko nors išmokyti.

Tiek Edisonas ir telankė mokyklą. Jo 
motina, išmintinga ir geros širdies mote
ris, pati jį mokino.

Jis visuomet buvo keistas vaikas. Kar
tą, kuomet jis buvo šešių metų, jį atrado 
besėdint ant žąsų kiaušinių, jis mat norė
jo išperėti žąsukus.

Kitą kartą jis darė didelius bandymus 
daržinėj ir ją sudegino, už ką gavo gerai 
kaili išpilti.

Jis visuomet mėgo chemiją. Jis tu
rėjo laboratoriją iš 200 bonkučių savo na
muose. Ant kiekvienos turėjo pažymėjęs 
“Nuodai", kad niekas jų nepaliestų.

Keturiolikos metų sulaukęs jis par
davinėjo žurnalus ir laikraščius gelžkelio 
vagonuose. Jis turėjo mažą laboratoriją 
vagone. Galiaus jis uždegė traukinį ir 
sargas išmetė jį ir jo bonkeles laukan. Be 
to jis taip apdaužė vaikui antausius kad 
jis pasiliko priekurčias ant visados.

Šešiolikos metų būdamas jis gavo pa 
siuntinio vietą telegrafo kontoroj Kana
doje, bet to darbo neteko del darbo taupu-j 
mo išradimo — darbdavis tvirtino kad jis 
yra tinginys. Tokiu pat budu jis prarado 
kitas tris vietas..

Turėdamas dvidešimts tris metus am
žiaus, jis nuvyko į New Yorką. Jis atsi
rado ten be cento ir gavo darbą akcijų 
skelbimo kontoroj. Tai buvo jo pirmutinė 
gera proga. Jis gavo gerą mokestį, nes 
jis mokėjo pataisyt brangią mašiną, kuri 
buvo sugriuvus.

Sekančiais metais jis išrado telegrafi
nę mašiną ir pardavė ją Western Union 
Telegrafo bendrovei už $30,000. Jis butų 
buvęs linksmas jeigu už ją butų gavęs 
$400, nes tuo laiku jis nežinojo savo išra
dimų vertės.

Tuos $40,000 jis suvartojo dirbtuvės 
įsitaisymui. Vėliau, 1873 metais, jis pir
mą kartą nuvyko Anglijon ir pardavė ne- 
kuriuos savo išradimus.

Viena Anglijos firma prisiuntė jam 
pasiūlymą “trisdešimts tūkstančių” už vie
ną jo patentą. Edisonas manė kad siūlo 
jam 30,000 dolarių, ir sutiko. Taigi jis 
nustebo gavęs 30,000 svarų sterlingų — 
penkis kartus daugiau negu manė.

Edisonas yra gausiausias išradėjas 
pasaulyje. Jis yra išėmęs virš 1,000 pa
tentų/ Profesionaliu išradėju jis išbuvo 
pusę šimtmečio, Jis yra stropiausias iš 
visų tyrinėtojų. Jis dirba sunkiai ir mie
ga mažiau negu koks nors kitas žmogus. 
Jis nieko nedaro iš pinigų. Jis ruko ir 
kramto tabaką.

Jis nekenčia naujų drabužių. Per 30 
metų jam neėmė mieros naujai drabužių 
eilei. Vienas rubsiuvis buvo paėmęs mie- 
rą ir dabar jis tik pasako jam, “padaryk 
man naują drabužių eilę tos pačios ma
dos.”

Jis turėjo daugybes nepasisekimų ir 
kelis nuostabius pasisekimus. Kartą jis 
praleido du metu laiko ir išleido du mili
jonu dolarių išradimui kuris buvo mažos 
vertės. .

Jis mažai paiso garbės. Anglijos uni
versitetas pasiūlė jam garbės laipsnį, o jis 
nei nepasirūpino nuvykti jį priimti. Kar
tą New Yorke jam buvo dovanotas aukso 
medalis. Važiuodamas jis pametė jį ant 
pervažo. “Nesirūpink, aš turiu jų namie 
apie dvi kvortas”-, pasakė jis savo žmonai:

Paskutinį' kartą jam .Francuzijoj- be
silankant, jam įteikė Garbės Legiono Kry
žių. Jis priėmė kryžių, bet kuomet norė
jo prisegti kaspiną prie krutinės jis pasi

traukė į šalį ir neleido. 1
Jo išradimai daug prisidėjo prie pa

saulio smagumo ir laimės padidinimo. Tie
są pasakius, jo visas gyvenimas buvo pra
leistas visuomenės tarnybai.

Edisonas niekuomet neturi dykos va
landos. Net žaizdamas jis daro išradimą.

Vienas ypatingas dalykas apie Ediso
ną yra tas kad jis retai tiki kam nors kol 
pats nepatiria. Žmonių nuomonėmis ir 
papročiais jis labai ir labai abejoja.

Jo knygyne yra daugiau kaip 10,000 
knygų, daugiausia apie moksliškus daly
kus. Tačiau Edisonas retai tetiki bent 
kuriam tvirtinimui šitose knygose. Tai 
tik vieta pradėti. Ji nėra užbaigtinė.

Jis visą savo gyvenimą praleido be
tyrinėdamas neužkariautąją žemę, kuri 
randasi išlaukinėj knygų pusėj.

Visų pirmiausia ir visų labiausia Edi
sonas yra labai uolus darbininkas. Tin
ginystės jis nepakenčia labiau už ligą. Jis 
greičiau paims į darbą kvailų žmogų negu 
tinginį.

Edisonas neima nieko pripažintu daly
ku. Jam nepatinka švitrus ir paviršutiniš
kas žmogus. Ką tik jis daro, kasa iki šak
nų. Visą savo gyvenimą jis praleido beriš- 
damas klausima: KODĖL?

Bus: Mikas Faraday 

w

PILIES GRIUVĖSIAI
Aš smuiką verkiančią girdėjau
Pilies griuvėsiuose nakčia, 
Kai vieną kart paklydęs ėjau 
Pro šalį jos tyliai, slapčia.

Gamtoje viskas jau miegojo
Šviesios naktelės tylumoj,
Tik smuiką gailiai sau raudojo
Pilies griuvėsių gilumoj.

Pilies griuvėsį apkabinęs
Rymojo parkas išdidus,
Kai smuiką praeitį atminus 
Jai siuntė mirštančius aidus.

Klausiaus pašiurpęs ir apmiręs
Kai dvasios griežia vienumoj
Ir kai aidai per dausas irias
Ir dingsta kur tai tolumoj.

Aidus griuvėsiai pakartoja
Ir daina pinasi tyliai,
Ir jos aidai taip pat klajoja 
Pilies griuvėsiuose bailiai.

“Ei, kas tenai taip puikiai groja,
Kad sužavėtas aš likau,
Kas mano širdį taip vilioja?!”
Aš nejučiomis sušukau.

Ir pamačiau tenai pilyje 
Gražuolę šypsančią linksmai, 
Ir noras gimė man širdyje 
Svečiuos pabūt pas ją tenai....

Ir aš ėjau nors šiurpas kratė
Ir baimė dilgino mane,

1 O kai ateinantį pamatė
Ji žvilgsniais kvietė pas save.

Ėjau drąsiai tiesiai į pilį,
Į tuos griuvėsius nuostabius, 
Kur ta gražuolė liūdna, tyli 
Man siuntė žavinčius žvilgsnius.

Bet štai man gyslos’ kraujas stojo
Ir vos tik beplaka širdis,
Kai išgirdau kad ji kvatoja,
Net plyšta mieganti naktis.

Ir aš smukau atgal lyg žaibąs,
Lyg vėjas skridau per laukus,
Nes josios juokas keistai laibas
Man siuntė paniekos aidus.

Jonas Morkūnas.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

JUOKIS \ 
n ir Svietas Juoksis ] 
g sykiu su Tavimi I

Apsigavo
Vilniaus gatvėmis eina du 

leikų kareiviu ir nešasi ran
koj alumino puodus. Pa
matę priešais ateinantį ge
nerolą Ž.... pereina į kitą 
pusę ir stengiasi puodus 
paslėpti. Generolas tai pa
stebėjo.

—Sustokit! riktelėjo jis: 
kas čia per slapstymas? tai 
įtartinas dalykas, duokite 
šaukštą!—

Generolas sriūbtelėjo vie
ną šaukštą.

—Tfu, visai kaip pamaz
gos. Kas čia yra?

—Pamazgos, jūsų dide
nybė !—

Rusas Sergijus Voronov, 
kuris atkreipė į save pasau
lio domę perdėjimu jauno 
žmogaus ar gyvūno gilių į 
seną, jaunystės jausmų at- 
grąžinimui, sako kad jis iš
vystys veislų milžinų-avių, 
kad atpiginti mėsą. Taigi 
galim tikėt kad su laiku 
avys augs karvės didumo.

Bet tas žmogus turi ne
užmiršti kad reikės išrasti 
ir milžinišką žolę kuria tos 
avys turės misti.

Kaip kas sveikinasi
Lietuviai: Sveikas gyvas! 
kaip sveikata?
Anglai: Hau du ju du, mis
ter?—Kaip tu darai? 
Skandinavai: Kaip gali? 
Prancūzai: Kaip save ne
šioji? Comment portėz 
vous?
Italai: Kaip stovi? Comme 
stat?
Vokiečiai: Kaip einasi? Wie 
geht’s?
Lenkai: Kaip turėsi? Jak 
šie masz?
Rusai: Kaip begyvuojate? 
Kak poživajete?
Kinai: Kaip tamstos pilvas? 
Aigiptiečiai: Kaip prakai
tuoji?
Persai: Idant tavo šešėlis, 
nemažėtų.

New Yorko Vytauto ko
mitetas mano Vytauto iš
kilmių programą leisti per 
radio kad visos Amerikos 
Lietuviai galėtų pasinaudo
ti.

Ak, Vytautai, Vytautai! 
kas tavo vardu pasaulyje 
išmislijama!

Jeigu Vytautas tai žino
tų tikrai iš apmaudūs ap
siverstų ant kito šono savo 
grabe....

Ar jis kada nors pamis
imo kad jį Lietuviai gar
bins per radio!

Kvailiai auga nelaistomi, j

MILIJONAI DOLARIŲ 
IŠLEIDŽIAMA MOKS

LIŠKIEMS TYRI
NĖJIMAMS

Moksliški tyrinėjimai pa
tapo viena iš didžiausių in
dustrijų Suv. Valstijose.

Suv. Valstijose dabar yra 
apie tūkstantis tyrimų la-j 
boratorijų, kuriose dirba 
apie 33,000 darbininkų ir 
jos išleidžia į metus bendrai 
apie $210,000,000,

Grynai mokslo tyrinėji

mais užsiimančių industri- 
alėse laboratorijose dirba 
apie 3,000 darbininkų, ku
rių darbams į metus atsi
eina apie $10,000,000. Ki
ti 30,000 darbininkų atlieka 
praktiško mokslo tyrinėji
mus praleisdami $200,000,- 
000.

Del pavyzdžio kaip tyri
nėjimai varomi galima pa
minėti Bell Telefono labo
ratorijas, kurios užlaiko še
šis tūkstančius tyrinėtojų 
ir joms paskirta kas metai 
po $19,000,000.

Imperatorius kuris Gėrė Brangiausius Perlus ir 
kitaip Netvarkiai Gyveno

Bloguose atsitikimuose, reikalas I 
priverčia mus padaryti lygsvarą mu
sų papročiuose. Tikriausias žmo
gaus gyvenime bandymas buna ka-J 
da viskas einasi gerai, jis yra lais
vas elgtis kaip tik patinka; bet tai 
tada is privalo užžiurėti savo ir su
sitvarkyti vardan savo sveikatos ir 
ateities.

Trys imperijos iškilo i didybę, o 
paskui subirėjo iš priežasties savo 
ištvirkimo ir godušystės — Persija, 
Graikija ir Roma.

Suprantant kokį pavojų didėjan
tis turtingumas gali užtraukti tur
tingiausiai valstybei pasaulyje, iš
dirbėjai Lucky Strike Cigaretų ra
gina kiekvieną praktikuoti nuosai
kumą, valgyme, gėrime ir rūkyme. 
Šie atsišaukimai į rimtą protą pla
tinami visuose svarbiausiuose laik
raščiuose per visas Suv. Valstijas.

Tarp Romos Imperatorii? kurių 
nenuosaikumas privedė prie griuvi
mo galingą Romos Imperiją, Gaius 
Cezaras — pramintas Caligula (kas 
reiškia mažas batas) — perviršijo 
visus savo pirmtakunus išlaidume ir 
perėdriomis puotomis. Jo palociai, 
pasivažinėjimo laivai buvo užversti 
neapsakojnais skarbais.

Jis praleisdavo nuostabias sumas 
vakarienėms, ir gerdavo neapsako
mo brangumo perlus, ištarpytus ac
te.

Caligula buvo visai jaunas, dar ne
suėjęs į vyrą, kuomet Tiberiui mi

rus jam prisiėjo valdyti. Ir Tiį>ę? 
rius sakoma miręs nuo persivalgy
mo. Caligula buvo perjaunas išsi
laikyti pagundų kokias jam galybė 
suteikė. Jis atvirai gyveno su sa
vo seserimis kaipo sugulovėmis, ir 
vieną jų apšaukė savo žmona.

Neskaitant kitų milžiniškų sumų, 
jis praleido apie tiek kad lygintus! 
$100,000,000, vienų metų bėgiu, ką 
buvo sukrovęs ir palikęs Imperato- 
rus Tiberius.

Caligula buvo taip plaukais apžė
lęs kad buvo prasižengimas po mir
ties bausmę paminėti ožką kada jis 
girdėjo. Jis retai kada miegodavo 
daugiau kaip tris ar keturias valan
das ir tas, sykiu su kitais jo nenuo
saikumais, prisidėjo prie jo protiš
kų betvarkių. A

Jis taip bijojo perkūnijos ir žaibo 
kad laike tokio apsireiškimo slėpda
vosi po lova.

Caligulos likimas yra persergėji
mas visiems mums praktikuoti nuo
saikumą viskame ką tik darome.

“Jeigu jus esat gundomi brie per
viršio”, sako Lucky Strike Cigare
tų išdirbėjai, “kuomet jūsų akys yra 
didesnis negu jūsų pilvas, pasiimkit 
Lucky Strike vietoj ką valgyt.” Tas 
sulaikys jus nuo valgymo ko nors 
be ko galima apsieiti visai nesuval- 
gius.

Atminkit, nuosaikumas yra geriau? 
sias užtikrinimas išgyventi iki gi
lios senatvės.

VENGKITE TO

Lucky Strike, puikiausias Cigaretas, kurį tik 
puikiausio 

IT’S

“Ateities įvykiai 
meta savo 

šešėlius priešakyj

ATEITIES SESELIO*
Susilaikydami nuo perdėjimo, 
jeigu norite išlaikyti savo 
figūras šiandieniniai madingas

Moterys, kurios brangina naujovišką figūrą 
su jos lipšniomis, vyliojančiomis pilnumo 
linijomis—vyrai, kurie nori pasilaikyti dailias, 
tinkamas figūras, valgo sveikai, bet su nuo
saikumu. Prašalinkite perdėjimus—vengkite 
perviršių. Bukite nuosaikus—bukite nuosaikus 
visuose dalykuose, net rūkyme. Kada jaučiate 
pagundą prie perdėjimo, kada jūsų akys 
didesnės už jūsų pilvą, vietoj to imkite Lucky. 
Ateities įvykiai nieta savo šešėlius priešakyj. 
Išvengkite to ateities šešėlio, vengdami perdė
jimo, jeigu norite išlaikyti tą lanksčią, jauną, 
naujovišką figūrą.

P,RMA SEŠĖoS/ 
. paskui gailestis"

kada žmogus rūkė, padirbtas 
tabako—Tabako Derliaus Smetona- 
TOASTED”. Visi žino, jog karštis apvalo, 
ir todėl “TOASTING” (Apkepinimas) ne 
tiktai prašalina nešvarumus, bet prisideda 
prie kvapsnio ir pagerina skonį.

k y

Jūsų Gerkles Apsaugojimas—prieš erzinimą—prieš kosulį.
•Bukite nuosaikus! . . . Nestatykite į pavojų naujovišką kūno formą jokiomis griežtomis dietomis, kenksmingomis veržiančiomis 
įuostomis, prigavikiškomis plyskelėmis deles suplonėjimo arba kokiomis apgavimo priemonėmis “prieš-riebumą . kuriuos pas
merkia Medicinos profesija! Milionai doleriai yra kas metai išmėtomi ant tų juokingų ir pavojingų gyduolių. Be išmintingi! 
Bukite nuosaikus Mes netvirtiname, kad rūkymas Lucky Strike Cigaretų suteiks naujoviškas figūras arba sumažin. riebumą. 
Mes, tačiaus, pareiškiame, jog kada jus traukia pagunda perdaug persivaišinti, jeigu jus to vietoj "Imsite Lucky , tai tuo budu jus 
išvengsite perdėjimo tokiais daiktais, kurie perdaug riebumo duoda, o vengdami perdėjimo, išlaikysite naujovišką, dailų pavidalą.

v NUSISTATYKITE RADDO—Lucky Strike Šokių Orkestrą, kiekvieną šeštadienio vakarą,
per N. p. C. tinklą nuo vieno vandenyno iki kito.

I \ @ 1930, The American Tobacco Co., Mfrs.



r* ' "" ......dirva

Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

‘(Užrašykit saviškiams j Lietuvą “Dirvą” — kaina
• metams $3.00. Pusei metų pusė kainos) Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

*

JULIA’S FLOWER SHOPPE
6120 St. Clair Avenue

Didelė krautuvė visokių gėlių del poki- 
lių. vestuvių, laidotuvių ir kitų prietikių.
Kainos žemos. Greitas patarnavimas., 

Reikale kreipkitės arba telefonuokit:
ENDICOTT 1741.

su

,Virš du šimtmečiuL? D A 0 Gold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta\JT E A ijgyduolė Inkstų,-Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
VI)Pradėk tuoj. Trijų dydžiu vaistinėse: 35c, 

75< ir S1.50. Gauk tikra,U MM «fo.
v tėse “Gold Medai’’ vardo ir kitų neimk.
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I JOHN J. LAZICKAS, Jeweler |
1 ATWATER KENT IR EARL RADIOS |

6107 SUPERIOR AV. prie E. 65 St,

Su kiekvienu perkamu pas mus 
Radio gausit dovanų puikų marmu
ro setą su laikrodžiu ir dviem elek
triškais liktoriais taipgi iš marmuro,

Parduodam laikrodžius, laikrodė
lius, deimantus, taipgi taisom viso
kius laikrodėlius.

ENdicott 4638

"tiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiniiiuiiiinmiiimniHtiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiT

t A. S. BARTKUS S

Vienintelis
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1

jūsų 
bus

Clevelande Lietuvis Artistas 

tografas 
Geriausia dovana 

draugui ar draugei
Jūsų Fotografija, šiuo lai
ku mes turim speciales 
kainas ant visų fotogra
fijų. Rėmai puse kainos.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”

— Telefonas Randolph 35S5 —

i

kitokios įstaigos.
Iš įmonės įstaigų yra po

ra plytnyčių, dvi lentpjū
vės ir kartu malūnai, dvare 
yra alaus bravoras ir kt.

Kas metai vis daugiau 
brukuojama gatvės ir tai
soma šaligatviai. Miestas 
kas kart plečiasi ir ateityje 
manoma kad Tauragė susi
lygins su kitais didesniais 
Lietuvos miestais, nes yra i 
patogioj vietoj susisiekimo j 
žvilgsniu.

Mieste esti savaitėje du 
kart turgai. Čia suvažiuo
ja į turgų Klaipėdos krašto 
gyventojai, kurie mažiau 
atveža ką parduoti, o per
ka malkas, vaisius ir šiaip 
įvairius ūkio produktus.

Didžiojo.karo metu ėjo ir 
ties Taurage mūšiai kame 
ne vienam teko galvą padė
ti.

Tauragėje buvo kilęs tas 
garsus “pučas” su tikslu 
nuversti “fašistų” valdžią, 
kad Smetona ir Voldema
ras užvaldė Lietuvą.

Tauragės apielinkės 
Pasidairius Tauragės apie- 
linkėse irgi matosi daug 
pasikeitimų negu prieš ka
rą buvo. Yra Vokiečių oku
pantų daug plotų miškų iš
kirsta. Dvarai išparceliuo
ti ir apgyvendinti naujaku- 
riais-bežemiais, m a ž a ž e - 
miais ir savanoriais (sava
noriai kurie atgimstant Lie
tuvai pirmutiniai savo no
ru stojo į laisvės kovotojų 
eiles.)

Taip pat matoma ūkinin
kus susiprantant, keliant 
žemės ūkio kultūrą (sau
sinama laukai, plėšiama

ir pergyvenus įvairių oku
pantų alinimus šiandien at
gyja ir gyvenimas kur ne
pažiūrėsi virte verda, bet 
dar daug ko reikia, daug 
ko trūksta iki pavysim kul
tūringą pasaulį, nes Rusų 
valdžia, tuom tarpu kada 
kitos tautos kultūroje žen
gė pirmyn, laikė Lietuvą 
suspaudus. savo naguose, 
stengdamasi surusinti, vi
są laiįeą laikė tamsybėje, 
persekiodama trokštančius 
laisvės ir apsišvietimo, nes 
Rusai gerai žinojo jeigu 
Lietuviai gaus mokslo, ap- 
sišvies, tuom tarpti ir susi
pras, t? y. nenorės vergau
ti svetimiems dievams, bet 
sutraukys laisvę varžan
čius retežius, kas progai 
pasitaikius ir įvyko. Šian
dien esame laisvi.... gy
vename ....

Dz. Butkus.

dirvonai). Kur negali pa
tys ūkininkai nusausinti 
laukų tiems į pagalbą eina 
valdžia, atlikdama nusausi
nimo darbus ir duodama už 
atliktus darbus ilgametinį 
išsimokėjimą.

Praeitą rudenį padaryta 
apie 1 kilom, plento jun
giantis Klaipėdos kraštą su 
Sartininkais, nes iki šiolei 
tas vienas kilometras kelio 
iki būdavo nuo Klaipėdos 
krašto ribų pasiekiama 
vieškelis Tauragė-Naumie- 
stis tekdavo daug vargo 
pakelti ir kartais nelaimių 
pernešti. Dabar Klaipėdos 
krašto gyventojai įvažiavę 
Didžiojon Lietuvon nebesa
ko su ironija “čia Žemai
čiai gyvena”, nes musų ke
liai ir plentai atrodo neblo- 
gesni už jų.

Ilgus metus Lietuva iš
kentėjus po Rusų valdžia
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Ir Jos Apielinkės
Sunku yra atsiskirti su 

savo gimtiniu kraštu, 
tais laukais pilnais įvairių
aromatų, kuriuose mums 
teko pirmose gyvenimo die
nose kvėpuoti. Žodžiu sa
kant su visa brangios tėvy
nės gamta, kuri augant ir 
pirmutinius gyvenimo žin
gsnius pradedant teikė 
mums malonumo ir džiaug
smo. Gal retas kuris, kad 
ne aplinkybių verčiamas, 
butų apleidęs šį.. numylėtą 
kraštą, bet' aplinkybės pri
vertė šimtus tūkstančių 
musų brolių leistis j kitus 
kraštus laimės jieškoti. 
Daugelis yra kurių aplinky
bės neleidžia sugryžti savo 
tėvynėn ir savo akim vėl ją 
išvysti kokia ji šiandien at
rodo. Todėl manau šiuo sa
vo aprašymėliu neapsun
kinsiu savo brolių Lietuvių, 
trumpais bruožais atvaiz
duodamas Tauragę su jos 
apielinkėmis kaip ji dabar 
atrodo.

Pradžia ir vardas
Sulyg padavimais pava

dinimas Tauragė yra kilęs 
iš atrasto prieš pradedant 
kurtis miestui šioje vietoje 
retai tuo metu užtinkamo 
Lietuvos miškuose žvėries 
tauro rago. Žmonės toje 
vietoje begrybaudami atra
dę didelį tauro ragą, nuo 
ko ir liko ši vieta pavadin
ta Taurage. lt

Kam teko matyti Taura
gė prieš karą, sulyginus su 
dabartimi yra didelis šio 
miesto vaizdo pasikeitimas^ 
nes per karą Vokiečiai oku
pantai veik visą miestą su
degino. Kur ne kur buvo 
likę keli liogsanti apgriuvę 
ir apardyti didesni murai. 
Iš trijų čia buvusių bažny
čių daugiausia nukentėjo 
katalikų bažnyčia, nes ka
talikų bažnyčia stovi ant 
upės Juros kranto, aukšto
je vietoj, kurios bokšte Ru-

griuvėsiuo- 
nesužinojo, 
varpais te-

Bažnyčia 
lauko atre- 
vidaus pa-ir iš 

bet atitaisyti iki 
padėties neįsten-

stačiatikių bažny-

štai proga Lietuvėms moterims, pasinaudoki! šiuo mshi'vmt:_
— 810 00 vertes Nestle Circuline permanent wave arba kokį nors kitų
= vėliausi metodų už specialų kainų tiktai 88.00.
= ŠIS PASIŪLYMAS TIK PER BALANDŽIO MĖNESĮ.

sai buvo įsitaisę tėmijimo 
punktą, nes iš čia buvo ge
rai galima tėmyti ką veikia 
Vokiečiai Tilžėje. Vokiečiai 
dar būdami Tilžėje sužino
ję kad Rusai tame bokšte 
juos seka paleido iš kanuo- 
lės šuvj, kuriuo ir numušė 
bokštą, apardant veik pusę 
bažnyčios. Žmonės kurie šį 
Įvyki matė pasakoja kaiti 
Vokiečiams pataikius į bok
štą bokštas pasisupęs į ša
lis ir lyg perkūno trenksmu 
nugriuvęs. Bokšte buvusie
ji varpai išliko 
se — Vokiečiai 
ir šiandien tais 
beskambinama.’ 
liko truputį iš 
montuota 
gražinta, 
buvusios 
giama.

Buvusi
čia išliko sveika, bet nesant 
kas ją prižiūrėtų ir palai
kytų, Lietuvos valdžia nu
griovė ir toj vietoj padarė 
Šaulių Aikštę, kurioje Įren
gta tenisui aikštelė ir pa
statyta gražus paminklas 
buvusiam Šaulių Sąjungos 
Centro Valdybos Pirminin
kui ir šios sąjungos Įkūri
mo iniciatoriui a. a. Vladui 
Putvinskui.

Liuteronų bažnyčios taip 
pat bokštas nudaužtas.

Per Tauragę - eina plen
tas jungiantis Šiaulius su 
Tilže. Be to pro Tauragę 
eina platusis gelžkelis jun
giantis Šiaulius su Klaipė
da. Tauragę dar puošia iš 
vakarų pusė vingiuojanti 
upė Jura su gražiais šiai 
tais ir lankomis, o iš vasa
ros vakarų, žiemių ir vasa
ros rytų pusės niuksanti 
dideli miškai, kurių oku
pantai Vokiečiai nespėjo iš
kirsti ir išgabęnti.

Upe Jura yra plukdoma 
iš Lietuvos Vokietijon po
piermalkės.

Didžiojo karo nualinta 
per šį paskutinį dešimtme
tį Tauragė spėjo atsistaty
dinti ir iš apgriuvusių mū
rų išsinerti. Bendrai da
bar Tauragė savo išvaizda 
atrodo gražesnė negu prieš 
karą buvo. Nėra statoma 
tokių didelių namų, bet sta
tomi namai daugiausia mū
riniai ir atatinkanti Lietu
viškam skoniui. Senieji na
mai atremontuojama, nuda
žoma, atnaujinama.

Buvusios Rusų muitinės 
rūmuose anksčiau buvo į- 
rengta proto ligų ligoninė, 
dabar ligoninę perkėlus Į 
Kalvariją šie rūmai atre
montuota, ir įrengta Aukš
tesnėj! Komercijos Mokyk
la ir Apskrities Ligoninė. 
Mokiniams nereikia sprau- 
dytis tvankiuose ir mažuo
se namuose. Dabar pato
gumą sudaro erdvus mo
kyklos rūmai ir aplink di
delis plotas ir sodnas, kur 
mokiniai atlieka fizinį la
vinimąsi ir pasivaikščioji
mą.

Yra taip pat ir Mokyto
jų Seminarija, du kino te
atrai, keletas bankų, aps
krities administracijos iri

= “FINGER WAVE” with Shampoo .......................................... .$1.00 =
= “MARCEL” — mornings ......... 75c. Afternoons ......... 81 00 =
= LADIES HAIR CUT ................................................................... fiOc =
~,lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllltillilllllllllllllllllillllllllllllllillllllllllHIHIIilllllb~

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO. '
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus ; 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojant ir išsiunčiant. į
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.
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SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių sų tuo bendrų.

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
jų, šlapumų ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tų 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūniškų stovį ir neuž- 

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintus kūno organus.

Viskas užlaikoma griežtoje naslaptyje, ir kainos žemos visiems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedčldieniais nu® 10 iki 1.
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DRAUGAMS
P. Muliolis

Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
.$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

u

KODĖL JUMS SIRGTI?
Kodėl nejieškoti Pasitikėtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? ra 

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą Ligos priežastį. Kuomet ligą r: 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR- įg 
MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais. Įįj

Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje Šalyje, sy- g| 
kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi- ra 
sų keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišųvimo nuo užsiėmi- m 
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURUSIAI prašalinama Sįj 
be skausmo nauju gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- jgg
EIKIT PAS MANE. AŠ ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manes.
Kų padariap jiems tų galiu padaryti ir jums.

Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gydau su Prof. Ehrlich’s 60G ir 914. Jeigu kenčiate ra
nuo to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo liga. Viskas užlaiko- Sįg
ma paslaptyje. Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri. yy

X-RAY EGZAMINAVIMAS 81.00.

DOCTOR BAILEY ‘specialistas’
Room 402, 737'Prospect Ave., Cleveland, O. |f|

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Išsįkirpk šį ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI. M

■M

per musu

FOREIGN DEPARTMENT

’J’URIME užvedę tiesiogini susisie
kimą su Europos Bankais, per ką 

užtikrinama tiesioginis ir greitas pri
statymas pinigų jūsų giminėms arba 
šiaip draugams už pusėtinai 'žemas 
kainas.

Pinigai galima persiųsti kaip 
Amerikos Dolariais taip ir Europos 
šalių pinigais.

Incorporated 1849

in the GTity uf ©levelan6 
public Square

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką
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Lietuviškų raštų, del to jis' 
tapo' iš vietos paleistas ir iš
tremtas į Rusijos gilumą.

i Gavęs sutikimą jam skir
tos bausmės dalį atlikti 
Lietuvoje, persikėlė gyven
ti į Vilnių. Tada po 1904- 

Buvo žymiausias Lietuvis- 1905 metų revoliucijos Ru- 
sija sugrąžino Lietuviams 
spaudą ir leido Lietuvių 
kalba raštus spausdinti.

Vilniuje pradėjo eiti pir
mi Lietuviški laikraščiai, 
jis tenai darbavosi ir drau
ge gavo leidimą mokyt Lie
tuvių kalbos mokinius vi
durinėse Vilniaus mokyklo 
se. Po to gavo vietą Pa
nevėžio mokytojų semina
rijoj, kurioj beveik tik vie
ni Rusai mokinosi. Bet Ru
sai jį matydami su vietos 
gyventojais prieteliaujantis 
perkėlė jį iš Panevėžio į 
Rusijos gilumą, į Brėško 

pasididžiavimu žymėdavo: j gimnaziją senovės kalbas 
“Prof. Jablonskio žiūrėta”, i mokyti.

Iki pat savo mirties jis' Prasidėjus karui (1914 
pridabojo Lietuvių kalbos m.) prof. Jablonskis, nesu- 
taisyklingumą. Jis su di- tikdamas su savo viršinin- 
deliu pasišventimu tyrinėjo ku gimnazijos direktorium. 
Klaipėdiečių Lietuvių tar-j iš vietos atsistatydino, 
mę jieškodamas joje seno- Prasidėjus karui, Voro- 
viškų Lietuvių kalbos žo- neže Įsisteigė Lietuvių gim- 
džių. Ant senųjų Lietuvių' nazija del pabėgėlių. Ten 
kalbos žodžių jis visą musų pakviestas prof. Jablonskis 

. Nors'mokyti Lotynų ir Lietuvių 
. Vienok susirgo ir 

! jis musų raštų kalbai yra netekęs pajiegų vaikščioti, 
Banko Šiauliuose j pamatą padaręs. Jo mirtis nuo mokytojo vietos atsi- 

■musų tautai suteikia labai statydino, bet nuo darbo 
nepasitraukė. Pats vienas

■ sudaro pirmutines Lietuvių 
Įkalba skaitymo knygas Lie- 
1 tuvių, mokykloms. Jis pir- 
! mas sudarė Lietuvių kalbos
gramatiką dar 1901 metais.I °
paskui jį patobulino, o 1911 
metais išleido Lietuvių kal
bos sintaksę.

Stojus Lietuvai nepri- 
Į klausoma valstybe, jis su
rengė Lietuvių taisyklingos 
kalbos kursus, o po to uni
versitete ■• dėstė Lietuvių 
kalbą. Bet del silpnos svei- 

j katos į universitetą ateiti 
i negalėdavo, todėl norintie- 
Įji Lietuvių taisyklingos kai- 
Į bos pramokti studentai ei-
■ davo pas jį į namus.

Del jo mirties nuliūdo vi
sa Lietuva. “L.K.”

negali Lietuvoje vietos gau- > _
ti. Tada ėmė namų moky- j Didžiausia Nekultura 
tojo vietą mokindamas dva-Į Rokiškis. — Pačiam mie- 
rų ponų vaikus namuose, j ste randasi katalikų kapi- 
Po to gavo mažo valdinin- i neš, kurios užima apie 5 
kelio vietą teisme Mariam-! ha žemės. Kapinės aptver- 
polėje. Ir tik per teismo ta gana aukšta muro siena. 

I pirmininko rekomendaciją Kapinėse randasi didžiojo 
i Jablonskis gavo kalbų mo- karo kapinių kampelis, o 
Įkytojo vietą Rygos gimna- prie jų prijungta saužu- 
! zijoje, būdamas jau apie 30 džių kampelis. Tai pirmas 
metų amžiaus. nekultūringumo ženklas —

Turėdamas kiek liuoses-negerbimas karių. Antras 
nio laiko jis tada pradėjo nekultūringumo ženklas tai 
smarkiau . pasidarbuoti Ru-' savižudžius kelti per užtva- 
su draudžiamoje Lietuvių ra. Sykiais pasitaiko kad 
spaudoje; rašė į Tilžėje iš-!iš karsto net išmetama la- 
einančius Lietuvių laikraš- j vonas, o davatkų būriai 
čius. Nors jis svetimu yar-1 ant karsto spjaudo.
du, Obelaitis, pasirašinėd.”-1 Jeigu jau kunigai tokie 
vo, tačjau Rusų policija su'šventi kad neleidžia sau- 
pagalba Vokiečių policijos žudžioųter šventintus var- 
išaiškino kad tas Obelaitis
yra Jablonskis. Policija pa- vartai į savižudžių kampelį, 
darė pas jį kratas, atrado

> IŠ LIETUVOS
Smulkios Žinutės MIRĖ PROF. JABLONS

KISKeletas žymių Vokietijos 
kino paveikslų artistų atsi
lankė Kaune ir kitose ’vie
tose pasirinkimui vietų sa
vo ruošiamiems veikalams. 
Jiems reikalinga vienam 
Rusiškam paveikslui laukti 
scena, ir tam jie pasirinko 
apie Zarasus vieną kaimą, 
kurį tik vieni Rusai yra ap
gyvenę.

Nekuria išdykėliai Kaune 
paleido šūvį į bėgantį šunį. 
Kulka pateko į žinomo dai
nininko Kipro Petrauske 
miegamo kambario langą. 
Kadangi tame name gyve
na ir užrubežinių reikalų 
ministeris Dr. Zaunius, kai 
kurie užrubežių laikraščiai 
paskubino pranešti kad bu
vo daryta pasikėsinimas 
ant ministerio.

Pral. Olšausko byla dar 
bus peržiūrėta vyriausiame 
tribunole. Valstybės gynė
jas įdėjo atsiklausimą kad 
Olšauskas permažai nubau
stas, gi Olšausko gynėjai .“.„Ci.. '/ . L. ’ ’
prašo bausmę sušvelninti, j kaibos mokslą" rėmė/ 1 
nes jis esąs perdaug nu- darbas jo nebaigtas, tačiau' kalbas, 
baustas. !-."=■ I ■.ini,,i,nt

Žydų J~ 
direktorius pabėgo su 36,- Į 
000 litų banko pinigų. Ma- didelį smūgį, 
noma kad jis bus Įsivėlęs į 
kokias didesnes apgavystes.

Bus darbų. Geležinkelių 
valdyba šiais metais yra 

■"numačius išbudavoti 10 mū
rinių stočių Lietuvoje tose 
vietose kur jos yra tik lai
kinai įtaisytos. Be to Kau
no stotyje numatoma ati
dengti traukinių laukimo 
ir sustojimo vietos.

“L. K.”

Kaip Emigrantai atsisvėi 
kiną su Lietuva

Rokiškis. — Per 1929 m I 
iš Rokiškio valsčiaus išva-Į 
žiavo 183 žmonės Į Pietų 
Ameriką. Emigrantai iš
važiuodami visados padaro 
tam tikras ceremonijos. Su
sikviečia gimines ir drau- j 
gus, išgeria samagonkės iki 
50 gorčių. Atvažiavę į sto
tį ištuština bufetą ir tik su 
pagalba ir apsigrabalioda- 
mi atranda traukinį.

P. Kriukelis.

Tol- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, ■darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

kur tu visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, 
Rusa; draugai kreipdamiesi tu 
rėš teisinga patarnavimą.

Parsiduoda Ūke
Labai pigiai. Priežastis — senat

vė. 80 akrų farma su įtaisymais .'r 
gyvuliais.

200 aknj su įtaisymais ir gyvu
liais.
' Platesnių žinių rašykite Lietuviš

kai (agentai nesikreipkit)
R. FRANSZKIEWICZ 

CARNEY, MICH.

John Jacoby & Son 
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
■19 metai tarnavimo jums.

' “Visuomet geriausios prekes 
už mažiausia pinigų”

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

Kviečiame Lietuvius , atsilankyti 
j šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patamavjmaF 

CHAS. STONIS

kos kalbos žinovas
.Kaune, Vasario 23 d., po 

ilgesnės ligos Karo Ligoni
nėje mirė Lietuvių kalbos 
žinovas Prof. Jonas Jab
lonskis, kuris buvo žinomas 
ir kaipo Rygiškių Jonas. 
Jisai Lietuvos kalbininkų 
visai teisingai yra vadina
mas Lietuvių kalbos tėvu.

Prof. Jablonskis nors jau 
keletą metų buvo sergulin- 
gas, negalėjo vaikščioti, ta
čiau dirbo visomis savo spė
komis. Rimtesnes knygas 
Lietuvių kalba jisai visados 
peržiūrėdavo ir leidėjai su

Jablonskio gyvenimas
Prof. J. Jablonskis gimė 

1860 metais Gruodžio 31 d.. 
Suvalkijoje, Rygiškiuose, 
netoli Griškabūdžio. Pra
džios mokyklą baigė Nau
miestyje (Šakių ap.). Gim
nazijos mokslą ėjo Mariam- 
polėj, gimnaziją baigė su 
aukso medaliu. Paskui sto
jo Į Maskvos universitetą 
studijuoti kalbų tyrinėjimo 
mokslą ir būdamas 24 me- 

j tų amžiaus universitetą pa
baigė.

Baigęs universitetą jieš- 
kojo mokytojo vietos Vil
niaus apigardoje, ©et nėra-j 
do; tada jieškojo vietosi 

i Mariampolėj, bet visur jam į 
j buvo atsakyta kad ne Rusai į

tus tai turėtų būti

P. Kriukelis.

VISOS KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS 
“LIETUVOS” KNYGYNE

Didžiausias Amerikoj Lietuvių knygynas “Lietuva” parduoda 
visas knygas kurios tik randasi kataloge už pusę kainos. Kai ku
rios knygos gaunamos už dar pigiau negu pusę kainos. Šitas 
knygų nupiginimas tęsis tiktai iki Balandžio-April 30. Geriausia 
proga Amerikos ir Kanados Lietuviams dabar pirktis knygas. To
kio knygų nupiginin.10 dar nėra buvę. Reikalaukite tuojau naujo 
“Lietuvos” katalogo, tuoj prisiusime. Sykiu prisiusime ir kai ku
riuos kitus paaiškinimus. Katalogo yra apie 1500 skirtingų kny- 

. gų t rasite didesnį knygų pasirinkimą negu kitur. Reikalaukit 
katalogo rašydami šiuo adresu: . (12)

Knygynas “Lietuva”
3210 jSo. Halsted St. Chicago, Ill. »» .. e

Kanados
i| Naujienos j
;...........  .T;............................

Į KATALIKŲ TRUKŠMA- 
. VIMAI
! Ši musų kolonija neku- 

riais atžvilgiais atsižymi 
' keistenybėmis. Žmoneliai 
, pilni puikybės, partivišku- 
■ mas bolševikų ir katalikų 
' neapsakomas.

Kur nepasisuksi, be truk- 
šmo nieko nepadaroma. Se
niau trukšmus kėlė ir dar 
tebekelia musų komunistai. 
Jie ir tarp savęs trukšmau- 
ja, kad ir tos pačios orga
nizacijos nariai, kaip pav. 
Sūnų ir Dukterų draugijoj- 
vienas ■ bolševikas, antras 
komunistas, trečias menše- 

' vilias, kitas dar kitoks, na 
ir riejasi.

Kad komunistai tokie tai 
nedyvai, bet štai ir katali
kai pradėjo tarp savęs er- 
myderius. Šiais metais Šv. 
Jono draugija jau turėjo 
du susirinkimu, kuriuose 
išrodė tikrai kaip diskusi
jose esant, o ne pašalpinės 
draugijos susirinkime. Ko
vo 2 d. pirmininkas atidarė 
susirinkimą su malda, pa
prašė Dievo padėjimo. Bet 
tik perskaičius protokolą, 
pirmininkas taip" griežtai- 
drausmingai davė protoko
lų raštininkui įsakymą pa
daryt pataisą kad sekreto
rius net sudrebėjo.1 Na tiek 
to, pirmininkas jaunas, kar
štas, pilnas energijos, visuo
met nori atlikti darbą kuo- 
atsakančiausia. < tq <■

Po to šiaip tabūnai ėjo 
pusėtinai tvarkiai, iki pri
eita prie komisijos raportų 
apie Vasario" 16 dienos pa
minėjimą. O tada, brač, kad 
užsikūrė ugnis tarp komisi
jos ir dvasiško tėvelio, pas
kui ir tarp visų narių, net 
rodės kad susiiHhkiiho sa
lės lubos užgrius. Vargo
ninkas savo aukštu tonu 
pareiškė kad ta komisija vi
si yra bolševikai ir pats 
draugijos pirmininkas ir 
sekretorius bolševikai. Tą 
išgirdę, vargoninko šali
ninkai džiaugsmingai plo
jo. Nežinia keno širdyse 
bolševizmas gludi, ar tų ku
rie draugijai dirba ar tų ką 
susirinkipiuose rankom plo 
ja. Šitaip įžeisti draugijos 
veikėjai nenusimena iš to 
Klausimas kokį vardą turi 
pats tas vargoninkas ir ki
ti jo šalininkai. Vargonin
kas bažnyčioje vargonuoja 
ne del Dievo garbės bet de) 
savo naudos, kad nereiktų 
eiti kitur dirbti. Iš pavir
sto jis turi būti katalikas, 
o jis pats kartais sakosį 
esąs bolševikas.

Kilus klausimui apie už- 
sirašymą draugijai “Kana
dos Lietuvio” vėl pakilo er- 
myderis: vieni rėkia kad jis 
užnuodys visus laikraščius 
nereikia; kiti nori kad už
rašyti, treti palaukti. Ka
da pirmininkas paleido da
lyką nubalsavimui kiti kėlė 
po dvi rankas, kad tik to 
laikraščio neįsileisti. Tas 
parodo kokie musų katali
kai kultūriški. Apšvietos 

(bijo, vieni prieš kitus sėja 
Į neapikantą ir tt.

Po susirinkimo visi išsi
skirstė lyg iš kokio Žalgi

rio mūšio.
Vieni kužda prieš pirmi

ninką, kiti kam sekretorius 
užsiima platinimu knygų ir 
laikraščių ir tt.

Vertėtų kiekvienam ka

Akrono Naujienos
Nušovė policijantą. Kovo 

8 d. anksti rytą polici j an
tas Manes priėjo kausinėti 
pora vyrų kurie mažu auto
mobiliu užlėkė ant kito au
tomobiliu. Tuo tarpu vie
nas iš tų vyrų išsitraukęs 
revolverį policijantą peršo
vė ir jiedu pasileido važiuo
ti. Policija gavus žinią a- 
pie šitą, atsitikimą pribuvo 
ir leidosį gaudyt. Besive
jant vienas jų šuviu sužeis
tas. Policijantas ligonbu- 
tyje mirė.

Aniedu vyrai pagaliau 
susekti: rytinėje miesto da
lyje užpulta vienas gražus 
namelis, kuris pasirodė tik
ra plėšikų tvirtovė. Prie 
durų policija sutiko moterį 
su kulkosvaidžiu, bet ji ne
šaudė ir iš jos kulkosvaidis 
atimta. Viduje rasta du 
vyrai, vienas iš jų peršau
tas ir silpnas nuo kraujo 
nutekėjimo. Jiedu pasida
vė be pasipriešinimo. Jie 
ir ta moteris tuoj areštuoti.

Kambariuose rasta įvai
rių ginklų, šautuvų, šovinių 
ir kitokių pabūklų.

Policija spėja kad tie su
imti vyrai ir toji moteris 
yra nariai Chicagos plėši
kų gaujos. Jie ruošėsi pa
bėgti tą pat naktį, bet su
žeistasis buvo persilpnas.

Jeigu ne jo sužeidimas-; 
policija savo butų turėjus 
sunkią kovą jų tvirtovę už
imti ir gal daugiau polici- 
jantų butų buvę nušauta.

Garadžiuje rasta auto
mobilis su peršautu stiklu 
iš užpakalio, kas parodo jog 
tai tie patys žmonės yra 
kaltininkais policijanto nu
žudymo, nes bėgant kiti po- 
licijantai juos šaudydami 
peršovė automobilį ir su
žeidė vieną iš plėšikų.

Spėjama kad tas niekšas 
policijantą šovė norėdamas

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nukii-pkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkar 

6820 Superior Ave. Cleveland. O 
M. Kasparaiti? — Vice-Pinnininkai 

1420 Howe Street, Racine, Wis
V. Sirvydas — Sekretorius 

193 Grand Street, Brooklyn. N. Y
A. B. Strimaitis —• Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City
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NORWICH Į
TAILORING CO.
LIETUVIAI SIUVĖJAI

atidarė Vyrjškų Rūbų siu
vyklą ir parduotuvę. Siu- 
vam SIUTUS ant užsaky
mo nuo $23.50 aukštyn. 
Daugelis Lietuvių mane 
žino kaipo yerą siuvėją ir 
dabar esu gatavas jums 
patarnauti.

Adomas Norwich 
j 7800 Superior prie 79

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES' - 25c. 
921 St. Glair arti Ė. 9th St. 

talikui pažiūrėti j savo są
žinę ar tikrai esąs katali
ku ir ar pildo savo tikėji
mo reikalavimus, jeigu ki
tus visus išranda blogais.

Lietuvis.

išsigelbėti iš bėdos, nes jų 
automobilyje buvo gabena
ma degtinės.

Apie tą plėšikų lizdą po
licijai kas tai slaptai infor
mavo, kitaip jų butų gal ne
radę, nes pasisekė automo
biliu pabėgti.

RICHMAN
BROTHERS

Established 
1879

NAUJI
PAVASARI NIAI TOPKOTAI

Reguliariai set-in rankovėm, Raglan 
ir Chesterfield modeliai, stilius iš- ' 
dirbtas geniališkumu kokiu Richman 
designeriai yra pasižymėję . . „ ma
terijos tokios kurios duoda šilumą ir 
ilgai neiojasi . . . llama vilnos miši
niai, tweeds, twists ir cheviots gra
žiausių patternų ir spalvų . . *. pa
siūti kuogeriausia kaip tik galima iš 
Richman Organizacijos tikėtis, ku
rios darbininkai yra patys dalininkai.

Jus Į vertinsi t didelę ekonomiją, 
musų žemų kainų kuomet pama
tysit musų rūšį kokią gaunate 
rūbuose. Bent Siutas ar Topko- 
tas Visose Richman Brothers 
Krautuvėse Visada Parsiduoda 
Viena ir ta pačia Kaina

THE RICHMAN BROTHERS COMFb
TRYS CLEVELAND© KRAUTUVES:''

725 EUCLID AVENUE 

PROSPECT & ONTARIO 
5 7 1 6 ? BROADWAY
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„ Broadwiy Kraiitiive atda'ra kas Vakaras iki 9 vai.

ĮGALIOJIMAI
I reikalingi Lietuvoje pirki- 
; raui, pardavimui, valdymui 
į žemių ir kitokio turto.

i K. S. Karpavičius
; Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
! Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.
ii

, GARSINKIS |
I “DIRVOJE” I 
!______________________ i



DIRVA

Kas Girdėt
i 6820 Superior Ave.

—— L ■' w
_ ll

--------------------------------------------------------- j,
Atdara vakarais. Tel. ENdicott 4486 į.

Išvažiavo Lietuvon. Kovo 12 
d.. laivu “America” per “Dir
vos” agentūrą išplaukė Lietu
von Anelė Slamienė su dviem 
mažais vaikučiais. Ji važiuoja 
ten apsigyventi. Vėliau žada 
važiuoti ir jos vyras, kufis dar 
pasiliko.

“Dirvos” ekskursijon Gegu
žės 26 d. užsirašė dar-dvi nau
jos keleivės:

Agota Urbšaitytė
Ona Banioniene.
Kurie manot važiuoti patar

tina dabar ateit “Dirvon” agen
tui on pradėti storotis gryžimo 
pepierų ir pasportų. Neatidė-i 
bukit paskutinėms savaitėms,! 
rrs turėsit bereikalingo rupes
nio kada jau bus laikas išva
žiuot, o popieros nebus gata
vos.

Komunistu “bedarbiu” de
monstracija. Kovo 6 d. komu 
rustai surengė sau demonstra
ciją ir nciėdaimi pasinaudoti be
darbiais manė sukelt mieste di
deli kermošių. Žiūrėtojų susi
milo tūkstančiai, bet dalyvavo 
ji demonstracijoj mažai. Ka
da po karštų kalbų vienos žy- 
dMkos, prasidėjo ėjimas linkui 
miesto rotušės, minia sekė pas
kui arba bėgO pirma šaligat
viais ir gatvėmis pažiūrėt kaip 
bolševikai išreikalaus bedar
biams darbo. Policija į nieką 
nesikišo, nors buvo jos gana 
sutuokta aplinkui, ir slaptai pa
statyta, atsitikime ko netikėto.

Kada demonstracija atėjo pas 
rotušę, policijos inspektorius 
Matowitz sulaikė žmones gat
vėj žemai, o vadovę Žydelka 
pakvietė aukštyn ant laiptų iš 
kur minia ją -galėtų matyti.

Paskui ją atėjo ir kitas ko
munistų organizatorius, kuris 
iš laiptų' perskaitė miniai ko
munistų reikalavimus miesto 
valdžiai, Taip reikalavimų bu
vo: paskirti tam tikras sumas 
pinigų bedarbių šelpimui, už
tikrinti . darbininkus nuo bedar
bės; įvesti 7 valandų dieną ir 
5 dienų savaitę darbo; panai-, 
kinį i vaikų darbą; šešių valan
dą darbą Įvest pavojinguose 
darbuose; panaikint naktimis 
darbą moterims; leisti darbi
ninkams kontroliuoti dirbtuvių 
darbų greitumą; panaikinti kri- 
frinalio sindikalizmo įstatymą, 
ir pripažinti sovietų Rusiją.

Tam beskaitant reikalavimus, 
atpleškėjo ugniagesių automo
bilis ir sustojęs prie minios ėmė 
prijungt savo paipas prie van
dens. Tuo tarpu atlėkė švilp
damas automobilis, kuriame at
važiavo miesto majoras Mar
shall, nes buvo kitur su reika
lais. Majoras peržiūrėjo reika
lavimus ir pasakė komunistų 
vadams: “Turėkit nors tiek su
pratimo, juk šitų reikalavimų 
miesto valdyba neturi galės 
įgyvendinti. , Minios nemulkin- 
kit. Jeigu, daleiskiiir.e, duotu
me šiai visai mii/iai darbą. Ry
toj turėtume dusyk tiek bedar
bių suvažiavusių iš kitų mies
tų. Kaslink pavedimo jums su
mų pinigų, nėra legalių būdų 
tai padaryti, jei»miesto taryba 
n norėtų. Penkių dienų savai
te yra bendras darbdavių su

darbininkais susitarimas. Vai
kų darbas yra klausimas fede- 
ralės valdžios. O taipgi turėtu-, 
met suprasti kad miesto val
džia neturi nieko bendro su pri
pažinimu Rusijos.”

žydelka tada pasakė: 
miesto valdžia negalėtų 
taksus ant pereitų metų 
to pramonių pelnų?

Marshall atsakė: “Na, 
sim, jeigu taip ir padarytume, 
bet imtų pusę metų ar metus 
tuos taksus išrinkt,. O už me
tų laiko gal jums pinigų jau ne
reikės.”
/‘lai tamista prisipažysti kad 

i dėsto valdžia negali išpildyt 
reikalavimų?” 
ihall pasakė jog negali. 

Tada žydelka sako: “Todėl ta
msia pripažysti kad miesto 
aidžia darbininkams negera. ’
Po to demonstrantai gryžo 

itgal į miesto aikštę ir demon
stracija oficialiai pasibaigė.

Kada ten paskui kiti dar kė
lė enm.yderius ir trukdė tram
vajų vaikščiojimui, policija no
rėjo išskirstyt, bet komunistai 
■oko prieš policiją ir priešinosi. 
Lietuvis policijos kapitonas Sa
vage pašaukė raitąją policiją 
r ta pradėjo komunistus val
yti ir mušti jeigu nesitraukė 

iš kelio.

kodėl 
uždėti 
mies-

saky

mus ų

Taip baigėsi Clevelande- ko
munistų “raudonas ketvergas”.

“Dirvos” ekskursantai ir vi- 
i kiti keleiviai į Lietuvą ir šy- 
net iš Clevelando važiuos Erie 
ęęlžkellu į New Yc'rką. Pada- 
'ėme su kompanija sutartis pa 
ažioriams geriausia patarnau- 
i ir pristatyti tiesiog į laivą.

Padėka, šiuomi noriu išrei- 
:šti savo širdingą padėką vi
joms musų draugams ir pažys- 
amiems kurie dalyvavo laido- 
uvėse mano vyro, Jono žiurio. 
'šreiškiu padėką ir už gėles 
kurias atsiuntė musų draugai.

Palaidojome Joną 'amžinam 
sėjimuisi Kovo 7 d. po pietų, 
o. Jono kapinėse. Laidotu

vėms pasitarnavo graboriuą A.
Jakubauskas. M. žiurienė.

Apgailestavimas. Mirus mą- 
o draugui ir pusininkui bteny- 
e, Jonui žiūrini, šiuomi išreiš

kiu savo didį apgailavimą ir, šy
du užjaut mą jo likusiai žmo
nai. Jonas buvo geras, sugy
venamas žmogus, ir mes per ei- 
e metų sykiu biznį ‘varėm. li
ekis amžinai, drauge.

B. Dovidavičius.

Vytauto 500 metų mirties 
sukaktuvių paminėjimui Cleve
lando katalikiškos ir tautiškos 
draugijos -ruošia didelį pikniką 
Liepos 4 d. Bus su įvairiomis Įs? 
apeigomis ir pamatginimais. i 

Apvaikšviojimo rengimo ko- j 
miteto susirinkime Kovo 11 i. j 
didumos draugijų atstovai nu-' 
tarė to pikniko pelną paskirti 
įrengimui Lietuvių Darželio 
Rockefeller parke. Tai yra pui
kiausias tikslas kam tokio is
toriško apvaikščiojimo pelnas 
tinka sunaudoti. Visos draugi
jos remia Darželį, dabar kaip 
tik pasitaiko tokia tautiška iš
kilmė kurios pelnas geriausia 
bus paversti Darželio įrengi
mui. Nekurie atstovai išsireiš
kė kad pelną reikėtų padalint 
draugijoms kurios rengime da- . 
yvauja, bet neišrodo kad butų -1° spėkų, 

daug tokių draugijų kurios no
rių iš Vytauto sukaktuvių pa- 

;i raudoti ir sau kelis dolarius 
pelno norėt.

Balandžio 17 d. mieste ren
giama teatras “Rutvilė”, ir to 
pelnas eis Darželiui, taipi šią 
vasarą Darželį tikrai galėsime 
■atidaryt.

Kitas 
ruošimo ' susirinkimas bus 
landžio 8 d.

į Pirmas toks Stipruolių 
ClevelandeVakaras

Kovo 22 d. 
sos e.pielinkės 

j pjima proga

Vytauto sukaktuviu
................... Ba-

Clevelando ir vi- 
Lietuviams bus 

_ . _ pamatyti musų
drutuoli P. Norkų, kuris yra

■ kaip pasaulinis čampionas. P. 
I Norkus yra pirmutinis atletas 
iš Lietuvių kokį mes galim at
siminti. Jis buvo pasauliniu 
eampionu 25 metai atgal, kai
po stipriausi iš Lietuvių. Jam 
tą garbę pripažino pasauliniai 
čampionai Abergas. Lurichas, 
Zbyszko, Hackensmidt ir Sam- 
sorias. Norkus apvažinėjo vi
są pasaulį ir visur laimėjo ant 
savo priešų. Vieną kartą Dė
dė Norkus buvo pakviestas į 
Vokietiją į karališką teatrą, 
tenai pats kaizeris stebėjosi iš

. Paskui kaizeris pa
prašė pakviesti Norkų pas jį, 
ir pats kaizeris prisegė jam 
prie krutinės medalį už jo ne
paprastą pasirodymą.

Norkus taipgi laimėjo vogų 
kilnojime 1914 metais Belgijoj, 
paskui buvo Šveicarijoj, Esti
joj, Latvijoj, Lietuvoj, ‘ Rusi
joj, Persijoj, visur perviršijo 
visus kitus.

Tą musė tautos galiūną 
proga pamatyt Clevelande 
vo 22 d. Lietuvių salėje.

Gražiai pavyko. Pereitą sek
madienį bažnytinėj salėj ruoš
tas pp. Bizauskų vakaras gra
žiai- pasisekė visapusiai. Pub
likos buvo labai daug.

Iš Collinwood

Tareila ar Gegužis? Ir Cle- 
elande tarp SLA. narių eina 
nibos už ką reiks balsuoti ant 
LA. iždininko: už Joną Tarei- 

ią, seną tautininką veikėją ir 
Zisivienijimo ugdytoją, ar už 
cc.ialistą Gugį? Katalikiškes- 
i nariai už socialistą Gugi sa

ko nebalsuos.

Apsivedė. Kovo 8 d. apsive
dė Jonas Jakštas su Pranciška 
šaltmeriute. Vestuvėse daly; 
vavo daug svečių, visi gražiai 
pasilinksminę išsiskirstė. Rep.

VELYKOMS DOVANOS
LLYKOS bus Balandžio-April 20 d.bus Balandžio-April 20 d. Da- 
bar jau laikas rūpintis apie pasiuntimą sa
viškiams Į Lietuvą keleto desetkų Litų. Ve

lykos yra linksma šventė, ir padarysit jas links
momis apdovanodami savo tėvelius, brolius, sesu
tes. Pinigus siųskit per “Dirvos” Agentūrą, pa
tarnavimas greitas ir geras ir kursas pigus.

Kreipkitės ypatiskai, arba siųskit paštu, parašant 
priėmėjo ir savo aiškius adresus.

“DIRVA”,
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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tai merginai ar moteriai kuri KOMARAS SU ŠONKAULIU jo iižLyt ir’ jis neužsileis nei 
ją įveiks. Bus gera,proga vi- JAU PARSIMUFINO Aie- mi Litam imtikui kad jam 
soms Clevelando smarkuolėms Antradienį per pietus į Clej s įlietą darytų. Juozas iššau- 
persitikrinti. Vincetta parodys valandą parsimufino imtikas kia. anksti iškalno į imtynes su 
savo gabumą ir tvirtumą, kels Juozas Komaras, su savim at- juo visus kurie jam į akį šoka: 
vogas, įvairius vartymus! vie- sivežė ir savo jauną šonkaulį.! Požėlą, Sarpalių, Jušką, Ganso- 
na, o.paskiau darys visokius Taigi Clevelandas nuo dabar ną, Norkų ir kitus.
sunkius perstatymus su Jonu dviem gyventojais padaugėjo.1 Romanas šiuo talpu turi daug 
Kodžiu. Vincetta parodys kaip Jiedu parsivežė savo furni- imtynių kituose miestuose, to
ji atlaiko ant savo kojų 500’ Sius: skarvadas, tarkas, bliu-' del išvažinės ir sugryš kada 
svarų. _ dus, puodus ir puodelius, prosus kur reTkąs.

Trečias svetys bus gwai jau ir kitokius tingaus ir apsigyve-. i Jis pasižadėjo parodyt kelis 
žinomas Clevelande musų Lie- r.o ant Parkwood drive. j savo naujus triksus Lietuvių 
tuvis pusiau sunkios vogo-i Komaras savo . parsimufini- salėj Kovo 22 d., kada čia atsi- 
čampionas Jonas Kodis. Jo niniu į Clevelandą pareiškia kad lankys, Norkus, Jurčiutė ir Ko- 
programas bus labai įdomus: į Clevelandas bus jo tvirtovė ir dis.

i

bus
Ko-
Tai

bus subatos vakaras ir visi tu
rėsit liuoso laiko.

Jis daug ko stebuklingo pa
rodys: ant jo skaldys akmenis, 
lankstys geležis, kilnos nepa
prasto sunkumo vogas, gali at- 
laikyt rankom, arklius, arba ko 
kius 12 vyrų prikabintus prie 
Norkaus rankų; 15 vyrų su
guls ant jo kojų ir jis atlaikys. 
Norkus jau ne jaunas, bet ko

viena ranka kels du vyru, dvi 
kalades kortų sudraskys'1 ran
kom ; ant jo galvos daužys di
delį akmenį su kūjais; aufcštie-, 
ninkas atlaikys du vyru L- sy
kiu kels vogas, visas sunkumas 
bus apie 500; ant Jcno sprando 
ir rankų ir kojų bus uždėta di
delis sunkumas apie 700 svarų; 
žungliriuos 130 svarų vogą.

Vincetta Jurčius ir Jonas 
Kodis abu rodys daug nuosta
bių dalykų su sunkiom vogom, 
tiesiog bus kas nematyto nie
kur kitur. Jonas Kodis yra 
vienas iš stipriausių žmonių 
pasaulyje vidutinės vegos, 17J1 
svarų. Jonas važinėjo Euro-j 
pos cirkuose, taigi yra perva- ■ 
žiavęs pasaulį su savo pasiro- ■. 
dymais ir niekur beveik neuž
ėjo kas gali atlaikyti prieš jį i 
vogų kėlime. Devyni metai at
gal važinėjo su Barnum and 
Bailey cirku Amerikoje.

Visi trys išvien šie stipruo
liai tiek parodys kad už tuos 
pinigus niekur kitur nematy
sit. Stengkites apsilankyti ir 
dalyvauti šiame vienatiniame 
atletiškame vakare, kokio nie
kad nematėt. Niekad dar ne
turėjot progos matyt musų Lie
tuvaitės tokiuose aktuose.

Naujas choras, šiomis die
nomis susiorganizavo naujas 
Collinwcode choras iš trisde
šimts narių. Choras užvadin- 
ta “Musų Motinos Neperstojan- 
čies Pagalboj Bažnytinis Cho
ras”. Užduotis bus giedoti 
naujos parapijos bažnyčioje ir 
šiaip pramogose dainuoti ir te
atrus lošti. phgrąs išsirinkę 
valdybą ir laiko pamokas 15232 
St. Clair avė. prie Collinwood 
mokyklos. Chorą mokina V. 
Greičius.

Kovo 9 d. per pamaldas Five 
Point teatre buvo daug žmo
nių. Gal but del to kad tą dieną 
pirmu kart .naujas choras gie
dojo per sumą Lietuviškas gie
smes. Velykoms mokinasi mi
šias ir žada gražiai pasirodyti. 
Upas pas giesmininkus geras. 
Visi noiy giedoti, lošti, veikti. 
Valio Collinwoodo jaunime!

Kovo 9 d. Kundrotų namuose 
atsibuvo mėnesinis Moterų Są
jungos 36-tos kuopos susirinki
mas. Prisirašė kelios naujos 
narės. Rep.

kia jo spėka tai reįka stebėtis.

IMTYNĖS
Šio ketvirtadienio vakare au

ditorijoje įvyksta Mairottos ruo-| 
šiamos imtynės. Imsis Allan; 
Eustace su Tom Draak ir dvi I 
kitos poros. Plačiai atsižymėjęs stipruolis P. Norkus

Jauna -stipruolė
Antra nepaprasta ypata tai 

jauna panelė, Vincetta Jurčius. 
Kuri atvažiuos stkiu su Dėde 
Norkum. Ji yra akrobatė ir 
atletė. Gimus ir augus Qhica- 
goj, ji yra nedidelio ūgio, sve
ria 114 svaru, bet labai gražiai 
nuaugus ir gerai atrodo. Ji 
Chicagoj turi sąvo tėvus, vieną 
seserį ir du troliu. Išėjus auk
štesnius mokslus, ir kaip tik 
pabaigė mokyklą tuoj pradėjo 
lavintis atletikos *ir akrobati
kos. Dabar ji rodosi scenoje, 
žmonės labai gerėjasi matyda
mi tokią mergaitę parodant di
delį vikrumą ir spėką.

Ji žada Clevelande iššaukti 
visas merginas iš publikos kat
ra galės ją ‘h’uveikt. Vincetta 
sako duos riet gražią dovaną

ANT KENIJOS KAMBARIAI
Du kambariai, pavieniams vyrami 

arba po du vieną. Gražiai ištaisyti 
(Lietuvių šeimynoje. Netoli Fivt 
/Points. Kreipkitės (11)

924 NATHANIEL RD.

SLA. 362-ra kuopa rengia 
palių su perstatymu. Tas atsi
bus Gegužės 11 d., čia pat Col- 
linwoode. Apie vietą ir kitos 
smulkmenos bus paskelbta vė
liau. Nors buvo manyta reng
ti Balandžio 27 d., bet atidėta 
delei ruošiamo Lietuviško teat
ro miesto auditorijoj.

Rengimo Komisija.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, 5 kambariai žemai ii 

4 viršuj. Visais įregimais. Parsi
duoda pigiai. Norim išvažiuot Lie 
tuvo. Kreipkitės (12)

8103 CORY AVĖ.

IŠDALINIMUI PALIKIMO
Parsiduoda namas, 8918 Meridian 

i avė., arti Wade Park ir Crawford 
rd., 7 kambarių pavienis namas, 4 
garadžiai; lotas 40x120. Duokit sa
vo pasiūlymą. šaukit GLen. 4881.

Residence CLearwater 5159-J
KAMBARIS ANT RENDOS

Turim išrendavimui gražų dideli 
kambarį del merginos ar vaikino, 
mažoj Lietuviu šeimynoj. (11) 
1248 E. 79 STREET, arti Superior.

DIXIE LAND MATTRESS Co.
6607 St. Clair Avenue

Senus lovų matrasus sutaisome ir 
padarom kaip naujus. Pagalves ir 
plunksnas taip pat atnaujiname. Se
nas plunksnas parduodame specia- 
lėmis * kainomis. (12)

Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius.

kitur. Tėmykit
V. D. Štaupas,

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 
antrašą:

.Jeweler
6704 Superior Ave.

FLorida 6791-R

VEDUS PORA AR BE VAIKŲ
kurie norėtų ateiti gyventi sykiu 

šeimynoje, yra daug vietos visame 
name, bet turi būti be vaikų. Atsi- 
kreipkit greitu laiku. Galit parašyt 
laiška arba atvažiuot ynatiškai pas 
M. ŽIURIENĖ (13)
5466 Turney Rd. Garfield Ilcightt

KRAUTUVĖ PARSIDUODA
1892 W. 45th st., cash grosernš 

ir saldainių krautuvė su ar be bu- 
dinko. Nėra kompeticijos. Parsi
duoda pigiai. Bent kokių biznių 
norėdami matykit agentų Zimerman, 
8401 Denison Ave. (12)

HO ROSEDALE
Dry Cleaning Co.I 

♦ 
£ C. F. PETRAITIS, Prop |
| 6702 Superior Ave., *

ADOEPH C. JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
, Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

“Diam” EKSKURSU*

SĄRYŠYJE SU

AMERIKOS IjIETUVV VYTAUTO 
JUBTLEJAUS EKSKURSIJA

Skubėkite gauti “Dirvos” Agentūroje informacijų, laikas netruks 

prabėgti. Kreipkitės laiškais arba atsilankykit ypatiškai.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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